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Navn: Begynderudvalg 

Formål: Begynderudvalgets primære opgave er dels at give nye spillere en indlæring i de grundlæggende 
golfregler, etiketteregler, værdier, normer og principper, der kendetegner spillet, dels skabe 
rammerne og mulighederne for at de nye spillere kan lære spillets teknik, så nye spillere kan 
gives frit spil på banen uden risiko eller større ulempe for andre spillere og uden risiko for 
golfbanen.  

Den nye spiller bør gennem en grundig indføring i spillet, golfreglerne samt etikettereglerne 
bibringes forståelse for den ånd og holdning, der er kendetegnet for golfsporten. 

Det er vigtigt at skabe den rigtige forståelse for, at golfsporten er en sport, hvor spilleren er sin 
egen dommer, og at det af den grund kræves, at den enkelte kender reglerne, samt forstår 
vigtigheden af og forpligtelsen til at overholde reglerne. 

Ovennævnte forhold er af stor vigtighed for at nye spillere får en indslusning i klubben, der er 
tilfredsstillende for klubben og ikke mindst spilleren. 

 

Ansvarsområde: • Modtagelse og uddannelse af nye medlemmer. 

• Fastlægge procedurer for, hvordan nye medlemmer kommer i gang samt fastlægge 
rammer for den teoretiske og praktiske undervisning. 

• Arrangere begynderturneringer med det formål at lære begynderne golfspillet i praksis. 

• Åbne hus-arrangementer, indslusning af nye medlemmer, introduktionsmateriale, 
undervisning mm. 

• Nødvendigt budget til gennemførelse af aktiviteterne, skolen mm. 

• At etablere den nødvendige organisation til gennemførelse af golfskolen med 6 lektioner i 
samarbejde med klubbens træner, samt spil på Pay and Play banen,  

• efter gennemførelse heraf, at forestå aflæggelse af en praktisk og teoretisk prøve efter 
DGU’s retningslinjer for opnåelse af adgangsrettigheder til 18 huls banen.  

• Dernæst at lade begynderne gennemføre mindst 2 ”Klub 9 matcher”, med deltagelse af 
begynderudvalget, indtil begynderen kan opnå begynderudvalgets godkendelse. 
Godkendelsen indebærer spillebevis til 18 huls banen. 

• Begynderudvalget har desuden ansvaret for afvikling af klub 9, torsdagsmatcher for nye og 
gamle medlemmer,  

• At sikre sig hjælp fra tilstrækkelig af klubbens erfarne medlemmer til deltagelse i 
torsdagsmatcher samt klub 9 matcher, så formålet kan opfyldes. 

• Orientere ved opslag, samt til koordineringsudvalget og PR og IT-udvalget at orientere om 
tidsplanen for den kommende sæson. 

• I muligt omfang arrangerer golfkursus for ”ikke medlemmer” af Løgstør Golf Klub. 

• Ønsker og forslag til baneændringer (Pay and Play-banen) koordineres med baneudvalget 
inden ultimo september. 

 

Tidsplan: Golfskolens tidsplan og undervisning planlægges i samarbejde med klubbens træner og 
regelinstruktører og klubdommer. Torsdagsmatcher gennemføres gennem hele sæsonen. Husk 
krav til betaling af indskud forinden første torsdagsmatch. 
 

Organisation Udvalget formand udpeges af bestyrelsen. Udvalgets medlemmer udvælges og sammensættes i 
samarbejde med udvalgets formand. 
 

Reference: Udvalget refererer direkte til bestyrelsen / koordineringsudvalget 
 

Andre bemærkninger: Se vedhæftet notat fra  2020 – udkast til arbejdsbeskrivelse for begynderudvalg – udvalget 
ansvarlig for færdiggørelse af beskrivelsen til godkendelse af koordineringsudvalget. 
 

 


