Hej kommende golfspiller
Det er med stor glæde at vi byder dig velkommen i Midtfyns Golfklub.
Dette lille skrift for at informere dig om hvad du skal igennem for at blive ”golfspiller”.
Uddannelsen består af praksis træning i slagteknikker hos vores pro (træner) Claus Berg. Regel og
etikette gennemgang ved et team af regelundervisere (Ivar Knoth og Steen Lunde), spiltræning på
vores 18 hulsbane (kun med din ”mentor” så længe du ikke har gennemført uddannelsen) eller om
tirsdagen kl. 18, hvor der er begyndermatch under ledelse af Rune og Jan fra begynderudvalget.

Du vil hurtigst muligt få et bagmærke, med dit navn og medlemsnummer (så snart det er lavet vil du
kunne finde det i kassen umiddelbart til højre for døren i klubhuset) du bør medbringe det når du
færdes på anlægget, så det er synligt at du er medlem. Når du får eget udstyr skal det sidde på
baggen indtil da hav det med, så det kan anbringes på lånt udstyr. Claus vil lave et godt tilbud på
begynder udstyr hvis du ikke har i forvejen.

Som medlem vil du frit kunne benytte, driving range (gratis bolde) og indspils området. Hvorimod
spil på 18-huls banen kun er på ovenstående vilkår til du har fået dit ”Golfkørekort”. Skal du låne
udstyr i begyndelsen aftales det med en af instruktørerne hvordan du finder det når du kommer for
at træne selv (husk at vaske og sætte det på plads og tage dit bagmærke af, der er sikkert andre
begyndere der skal bruge udstyret)

Klubben vil tildele dig en ”mentor” som skal være dig behjælpelig i begynderfasen og hjælpe dig til
integration i klubben her i første sæson. Mentorordningen er obligatorisk for alle nye medlemmer.
Det er naturligvis op til dig, hvor meget du vil bruge ham/hende, men vi håber at du vil få gavn af
ordningen. (Du kan med din mentor spille på 18 huls banen) En af de nærmeste dage får du en
henvendelse fra begynderudvalget om mentortildeling pr. telefon/mail (Navn, mailadresse og
telefonnummer på din mentor står i mailen – din mentor får de samme oplysninger om dig, så I kan
etablere kontakten)
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Undervisningen: Regelundervisning vil være hver tirsdag kl. 17.00 (i perioder med mange
begyndere vil der også være et hold om onsdagen), her vil en af regelunderviserne tage et
begynderhold med ud på banen og der gennemgå reglerne med jer. I vil naturligvis få udleveret
regel bøger, og når du føler at du er tilstrækkeligt hjemme i reglerne kan du selv gå ind på
”www.golf.dk/contest/regelprøven” og aflægge prøven. (Husk at man skal være logget på med sit
medlemsnummer for at aflægge prøven, så får begynderudvalget besked fra Dansk Golf Union når
du har aflagt prøven - du kan sagtens træne på siden, så skal du bare undlade at logge ind) Sidst i
brevet finder du en litteraturliste og alternative steder hvor man kan få information om golfreglerne.
Èn lektion, som er obligatorisk at deltage i, vil beskæftige sig med udfyldning af scorekort og
anvendelse af administrationssystemet ”Golfbox”, det er nogle af de ting det er vanskeligt at
selvstudere, så vær opmærksom på at få den lektion med. Det vil fremgå af træningskalenderen,
hvornår denne lektion ligger.

Slagtræning foregår lørdag kl. 9.00 (i perioder med mange begyndere vil der være flere hold efter
hinanden). Du vil få 5 lektioner hos træneren i de forskellige slagteknikker, det er vigtigt for dig som
kommende golfspiller at træne selv mellem lektionerne. Du vil få udleveret et skema med en
slagtest som du bør tilstræbe at kunne udføre. Praktisk spil på bane bør du udføre med din
mentor eller med Rune og Jan som vil være på banen hver tirsdag kl.18, hvor de og andre
hjælpere vil gå en runde med alle begyndere der har lyst.
Den sidste tirsdag i hver måned arrangerer Rune en parspilsmatch, hvor du og din mentor vil kunne
spille sammen (hvis ikke din mentor kan, skaffer Rune en anden handicapspiller). Som en praktisk
prøve i spilfærdighed vil du skulle gå for-9 på banen til 18 point ud fra handicap 72 (det er rigtig
mange slag)

Når lektioner og prøver er gennemført og meldt til begynderudvalget vil der blive bestilt et DGU-kort
til dig og du vil være ”kaninspiller” hcp. 72 indtil du spiller dig ned til hcp. 36, hvorefter du bliver
såkaldt handicapspiller. Når du når kanin status opfordrer vi dig meget til at deltage i Kaninklubbens
onsdagsturneringer, hvor der også deltager hcp. spillere (onsdage kl.16.30). Det vil være det rigtige
sted at fortsætte din uddannelse som golfspiller, og desuden et rigtig godt sted at blive integreret i
klub livet.
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Som noget af det første opfordrer vi dig til at besøge klubbens hjemmeside www.midtfynsgolfklub.dk
og tilmelde dig vores nyhedsbreve, samt gøre dig lidt fortrolig med siden, der er ikke mange
oplysninger som ikke kan findes der, men du er altid velkommen til at kontakte en fra
begynderudvalget eller bestyrelsen hvis vi kan være dig behjælpelig. (Adresser og tlf.nr. på
hjemmesiden under menuen ”om Midtfyns Golfklub”)
Litteratur:
Du får udleveret: ”Kom godt i gang – golf for begyndere” og ”Golfreglerne”
Derudover kan henviser til følgende elektronisk baseret materiale:
www.golf HYPERLINK "http://www.golf.dk/about/regler".dk/about/regler Hvor alt der står i bøgerne
kan læses
www.osvaldacademy.com/da/regelskolen hvor man kan få gennemgået golfreglerne v.h.a. små
videosekvenser.
Med golflig hilsen
Begynderudvalget Midtfyns Golfklub
Ivar Knoth
4073 9582
knoth@post12.tele.dk
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