
Velkommen til 

START PÅ GOLF - MANGE MULIGHEDER I MORSØ GOLFKLUB 2018 (2)
- Gratis adgang til alle træningsfaciliteter og begynder-banen i juni/juli 
måned. 

- Tilmeld dig et begynder-medlemskab med start fra tirsdag d. 19. juni 
2018, kl. 17.30 - 18.30.

- Mulighed for opstart i enkeltgrupper (kontakt Protræner Joe Nørskov) 

HVORDAN MELDER MAN SIG UD? 
Klubbens økonomi er meget afhængig af medlemskontingentet, derfor er procedu-
ren for udmelding vedtægtsbestemt. Hvert efterår budgetlægger klubben for det 
kommende år og du skal derfor skriftlig orientere om din evt. udmeldelse inden 1. 
oktober, for at dette kan ske med virkning fra d. 1. januar. 

FLERE OPLYSNINGER 
Du kan finde masser af praktiske oplysninger på Morsø Golfklubs hjemmeside, her 
vil du også altid kunne se de nyeste tiltag eller hvis der er sket  ændringer i denne 
folders indhold. 
Klik ind på http://www.morsoe-golfklub.dk 

BEGYNDERUDVALGET 
Består af frivillige klubmedlemmer og er sammen med klubbens træner ansvarlig 
for, at du som nyt medlem får en god start med golf, udvalget har kontakt til kanin-
fører, mentorer og Optimistklubben. Navne og telefonnumre på disse medlemmer 
kan du finde på klubbens hjemmeside og på klubhusets opslagstavle. 

KLUBINFO: 
Sekretariatet passes af Annemette Balle og kan træffes på tlf. 97722044 eller email: 
kontor@morsoegolfklub.dk 

Træneren: Joe Nørskov  
PGA Professionel - tlf. 61 13 02 14 - email: pga.dk@outlook.dk 

Formand: Claus B.S. Hansen - cbs@morsoegolfklub.dk 

Næstformand: Peter Svenstrup - ps@morsoegolfklub.dk 

Kasserer: Kristian Fredholm - kfredholm@gmail.com 

Turnering: Ole Gørtler - ol@morsoegolfklub.dk 

Banen: Karl Pedersen - hhp.karl@mail.tele.dk 

Begynder: Jan Hansen - jh@furnconsult.dk 

Sekretær: Anna-Grete Christensen - larsmoss@worldonline.dk 

Velkommen til Morsø Golfklub

Start på golf, mange muligheder i Morsø Golfklub 2018

● Åbent hus alle lørdage i april fra 10-12

● Gratis adgang til alle træningsfaciliteter og begynder-banen i maj måned (alle lørdage 10-12
intro af klubbens træner og medlemmer)

● Tilmeld dig et begynder-medlemskab med start fra tirsdag d. 10 april 2018 kl.: 18:00

● Mulighed for opstart i enkeltgrupper (kontakt Protræner Joe Nørskov)

Hvordan melder man sig ud?

Klubbens økonomi er meget afhængig af medlemskontingentet, derfor er proceduren for udmelding
vedtægtsbestemt. Hvert efterår budgetlægger klubben for det kommende år og du skal derfor skriftlig
orientere om din evt. udmeldelse inden 1.oktober, for at dette kan ske med virkning fra d. 1 Januar.

Flere oplysninger

Du kan finde masser af praktiske oplysninger på Morsø Golfklubs hjemmeside, her vil du også altid
kunne se de nyeste tiltag eller hvis der er sket ændringer i denne folders indhold.

Klik ind på http://www.morsoe-golfklub.dk

Begynderudvalget

Består af frivillige klubmedlemmer og er sammen med klubbens træner ansvarlig for, at du som nyt
medlem får en god start med golf, udvalget har kontakt til kaninfører, mentorer og Optimistklubben.
Navne og telefonnumre på disse medlemmer kan du finde på klubbens hjemmeside og på klubhusets
opslagstavle.

Klubinfo:

Sekretariatet passes af Annemette Balle og kan træffes på tlf. 97722044 eller email:
kontor@morsoegolfklub.dk

Træneren

Joe Nørskov

PGA Professionel

Tlf. 61 13 02 14

E-mail: pga.dk@outlook.dk

Formand: Claus B.S. Hansen - cbs@morsoegolfklub.dk



Med denne folder vil Morsø Golfklub gerne byde nye golfspillere velkommen. 
Her kan du læse om det, vi i klubben kalder “Begynder-forløbet”. 

Som ny i klubben vil du hurtig opleve, at golf er en meget social sport. Et meget vel-
udtænkt handicapsystem gør, at man uanset alder, køn og evner, kan konkurrere på 
lige fod med andre. Mange har udvidet deres bekendtskabskreds betydeligt i forbin-
delse med interessen for golfspillet; faktisk er det en naturlig konsekvens som følge 
af, at man bliver “bidt” af golfspillet og kommer ud og spiller mod andre mennesker, 
man ikke kendte. Som i enhver anden sportsgren er der regler såvel om selve spillet 
som, hvordan man kommer rundt på banen, information om dette vil indgå i begyn-
derforløbet. Du er således velforberedt, når selve spillet skal foregå på banen. 

FAKTA OM BEGYNDER-MEDLEMSKABET

- Et begynder medlemskab koster kr. 1.500

- Gratis og fri adgang til golfsæt, som findes i aflukkede bokse i bagskabskuret.
Du får koden til låsen af kontoret mod oplysning om navn og kontaktinfo.

- Lektioner hos klubbens træner – golfundervisning i teori og praksis

- Grundig regel- og etikette gennemgang, incl. bogen “Golf i tegninger og bobler”

- Mulighed for deltagelse i torsdagsmatcher på begynderbanen og senere
med opnået banetilladelse også 18-hullers banen.

- Mulighed for at få en mentor, som du kan søge råd og vejledning hos.

- Ugentlige spil på par begynderbanen med vejledning af kaninfører/mentor.

- Fri adgang alle ugens dage til træningsfaciliteter og begynderbanen.

TRÆNINGSOMRÅDET 
Du har fri adgang til træningsbolde på driving rangen. Boldene er gule og må ikke 
fjernes fra området. På de øvrige træningsområder – indspil og putting green - skal 
du selv medbringe bolde. 

BEGYNDERBANEN (PAR 3-BANEN) 
Du har helt fra starten fri adgang til begynderbanen (også kaldet Par 3-banen). Har du 
aldrig prøvet at spille golf før, er det en god idé, at du de første gange følges med en 
mere erfaren spiller. Sikkerheden er meget vigtig, og en af de første ting du vil blive in-
formeret om. Skulle du på en af dine runder slå en skæv bold, så råb straks op – I golf 
råber man ”fore”, hvis man slår en meget skæv bold, der kan være til fare for andre. 

BEGYNDERFORLØBET (2)
Som ny golfspiller er det et tilrettelagt træningsforløb, der venter dig. Golf er meget 
lettere med den rigtige instruktion omkring selve spillet, Begynderforløbet består af:

- Træning hver tirsdag kl. 17.30-18.30 med start fra d. 19. juni 2018

- Træning med regelundervisning hver 4 uge fra kl. 17.30-19.30 

- Tre lektioners  træning i det korte spil

- Tre lektioners  træning i det lange spil

- Spilprøve på begynder - og 18-hullersbanen

- Regelprøve – online, kan ses på  www.golf.dk/regelprove

- Gratis individuel træning, som du booker direkte hos træneren

FRI ADGANG TIL BEGYNDERBANEN (PAR 3 - BANEN) 
Der er som nævnt fri adgang alle ugens dage til at spille på begynderbanen. Klubben 
vil gerne være behjælpelig med, at du kan spille golf alle ugens dage, så tag fat i din 
mentor og aftal tid for spillet. 

BANETILLADELSE TIL STOR BANE 
Når du starter på dit begynderforløb, kan du spille Par 3-banen lige hvornår det 
passer dig. Her kan du begynde at spille dig ned fra dit tildelte start handicap på 
76 til handicap 54. Informationen om fremgangsmåden er tilgængelig i klubhuset 
og på hjemmesiden. Når handicap 54 er opnået på Par 3-banen fortsætter man 
sammen med Optimistklubben (se nedenfor), som spiller hver torsdag kl. 18.00. 
Dette foregår på den store bane fra det teested, som kaldes 38, og her får man 
så igen tildelt handicap 76 og samme fremgangsmåde anvendes igen for at spille 
sig ned i handicap 54. Når man når 54 i handicap, opnår man sit DGU-kort, som 
giver spilleret til stort set samtlige baner i Danmark og udlandet. (enkelte baner 
kan  kræve et minimum, oftest omkring handicap 36) 

OPTIMISTKLUBBEN INVITERER 
Optimistklubben er primært for spillere fra hcp 54 – hcp 27 og har til formål, at fast-
holde nye spillere, og spillere, som har lyst eller kun tid til at spille 9 huller. Disse 
kan deltage i en uhøjtidelig turnering og samtidig have mulighed for at spille fast 
hver uge. Klubben lægger stor vægt på det sociale klubliv.

- Spilledage: Torsdage kl. 18.00 (i efteråret spilles kl.17.00)

- Prisen for deltagelse er kr. 25,- pr. aften.

Spillerne tilmelder sig på Golfbox senest onsdag kl. 14.30. Dette er vigtigt, da vi bestil-
ler pølser m.m. efter antal tilmeldinger. Efter tilmeldingsfristens udløb sammensættes 
spillerne på de forskellige huller. Dette sker automatisk, så man kommer til at spille 
med mange forskellige. Begynderne får tildelt en kaninfører i matcherne. Efter hver 
match, serveres der primært pølser, og umiddelbart efter er der præmieoverrækning. 
Vi opfordrer alle til at blive til efter præmieuddelingen – præmier overrækkes kun til 
spillere, der er til stede. Spillerne som starter på hul 1, står for det praktiske med at 
grille pølser og tilbehør og sluttelig oprydning. På GOLFBOX kan man i løbet af ons-
dagen se med hvem og hvilket hul, man skal starte på. Man får endvidere tilsendt en 
mail. Efter alle turneringer bliver spillerne reguleret – derfor SKAL alle spillere aflevere 
scorekort efter matchen. Den spiller, som står øverst på startlisten, er ansvarlig herfor. 


