
 

 

 
Begynderudvalg - Nyhedsbrev juni 2016 
 
Sæsonen startede med Golfens dag den 17. april og trods koldt og blæsende vejr valgte 69 
gæster at lægge vejen fordi Hedeland Golfklub. Frivillige fra begynderudvalg, elitespillere, 
bestyrelse og Pro hjalp til på dagen. En stor tak til alle for hjælpen. 
 
25 prøvemedlemmer er startet et begynderforløb i uge 16. Et nyt hold er startet i uge 22 med ca. 
20 deltagere. 
 
Hedeland Golfklub har som mål, at vi skal blive flere medlemmer i Hedeland Golfklub, så vi fortsat 
kan udvikle vores bane og klub til glæde for medlemmer og gæster. 
 
I Begynderudvalget vil vi gøre vores del af arbejdet med at sikre, at klubben får flere medlemmer. 
Dette vil vi gøre ved at fokusere vores arbejde på prøvemedlemmer/begyndere og kaniner (hcp 
36-54). Begynderudvalgets mål er, at prøvemedlemmer fortsætter som medlemmer af Hedeland 
Golfklub og får spillet sig ned under hcp 36 inden for de første 2 år. Hcp 36 er lidt en magisk 
grænse for golfspillere. Det åbner op for spil i andre klubber i klubben og green fee på andre 
baner. 
 
Mandagsaktiviteter: 
I 2016 sæsonen har vi valgt at prøve noget nyt. Jeppe underviser prøvemedlemmer/ begyndere 
mellem kl. 16-17 de fleste mandage. I tidsrummet kl. 17-19 spiller prøvemedlemmer/begyndere på 
Maglehøj. Kaniner spiller 9 huller på stor bane med fortrinsret mellem kl. 16-17:30. 
 
Vi får løbende feedback fra vores begyndere og kaniner. Vi har bl.a. fået at vide, at det kan være 
svært at nå ud til Hedeland Golfklub til kl. 16. Det kan også være svært at finde en spillepartner på 
stor bane, hvis man er alene. Begge dele vil sammen med den øvrige feedback danne grundlag 
for en evaluering af begynderområdets aktiviteter, herunder om aktiviteter foregår på de rigtige 
tidspunkter og om det er de rigtige aktiviteter vi har. 
 
Turneringer: 
Begynderområdet har tidligere arrangeret 3 forskellige turneringer. Fremover vil begynderområdet 
arrangere 2 turneringer.  
 

• Maglehøj turnering for begyndere og Maglehøj medlemmer 

• Turnering på stor bane for spillere med hcp mellem 36-54 
 
Hjælper/mentor: 
For at kunne give begyndere og prøvemedlemmer en god introduktion til Hedeland Golfklub, er 
der behov for hjælpere. Dette kan være: 
 

• Hjælper på Maglehøj (vejlede begyndere, storbaneprøver mv) 

• Hjælper på stor bane (sætte spillere sammen og vejlede kaniner på stor bane) 
• Mentor, som følger en begynder/kanin de første 2 år og sikrer, at medlemmet bliver godt 

integreret i Hedeland Golfklub 
 
Skulle du have lyst til at hjælpe med en eller flere af disse spændende opgaver, så send en mail til 
mig (brug kontaktform under begynderudvalg på hjemmeside). 
 
Begynderudvalg  
v/Vagn Nymand Madsen 


