
Dialogmøde 23. oktober 2019 
 

Regionsgolf 
• Regions golf henvender sig til bredden 

• Formål: at komme ud at spille hulturnering og ”hulspilsmatch” 

• Der spilles i 2 grupper: a, b, c, d samt senior, veteraner og super veteraner 

• A, b, c og d: minimum 21 år og der spilles i handicap grupper 

• Senior, veteran og super veteran – her spilles der kvalifikationsspil 

• Holdkaptajnen sætter holdet 

• Der spilles 6 matches 

• Tilmeldingsfrist 15. januar 2020 (inkl. Navn på holdkaptajn) – skal ske gennem koordinatoren  

• Alle klubber skal have en koordinator som skal være bindeled til turneringsledelsen  

• Der udmeldes spilleterminer i marts – spilleplan publiceres 1. april 

• Alle puljevindere går videre i et slutspil og vinderne går videre i finale 

• Der bliver tilmelding i golfbox med mulighed for kommentarer 

Klubliv – hvordan får vi klublivet tilbage 
• Lav introduktions og velkomstaften 

• Meget gerne præcise nyhedsblev med en tydlige overskrift 

• Klubhuset og restauranten er meget vigtig  

• Der kommes med eksempler fra Golfbladets artikel fra Skrive  

• Priser på drikkevarer er vigtige 

• Uger med billig greenfee og mad 100 kr.  

• En øl må koste 25 kr. 

• Det kunne være hyggeligt lokaler der kunne give en bedre stemning 

• Ensartet åbningstider i shop og restaurant 

• Ønske om en hjemmebagt bolle, kage eller andet til kaffen 

• Hvad med takeaway? 

• Træningen er også en del af klublivet 

• Åbne træning fra hcp. 0-36 

• Kan der laves 10-turskort til træning 

• 6-7 ugers træningsforløb  

• ”Kontaktbog” så det er nemt at få fat i nogen at spille med 

• Hjemmesiden SKAL opdateres  

• Lav en ”Forslagskasse” så det er nemt at komme med initiativer og ideer  

• Skal vi bruge nogle af facitlisterne omkring klubhuset til andre faciliteter ex. Fodboldgolf, petanq  

 

Udvalg – er de for lukkede, kan vi få flere med 
• Der er brug for flere i turneringsudvalget hvis der skal være flere turneringsformer 

• OBS på kommunikation og fællesskab i begynderudvalget 



• Vi skal være bedre til at invitere ind i udvalgene 

• Kunne man bede om tilmeldinger til udvalgene, så var det nemmere at byde sig ind som ny 

• Mere kommunikation om opgaver og løsninger 

• Det skal ikke være en lukket klub 

 

Turneringer – hvordan kan vi få flere med til turneringer 
• Vil gerne spille mere hulspil – så ville det også være nemmere at melde sig til Regionsgolf 

• Spil i flere forskellige formater 

• Det tager lang tid – så lav nogle 9 hullers turneringer – det vil flere nye gerne have 

• Det kunne være dejligt at lave 9 hullers- 

• turneringer om fredagen 

• Flere turneringer på tværs af udvalgene så begyndere møder andre i klubben 

 

Frivillighed – hvor mange og hvordan? 
• Kan man gøre det attraktivt at være frivillig i form af ”belønning”/fællesskab 

• Være bedre til at gøre opmærksom på hvilke opgaver der at løse 

• Flere frivillige giver også et bedre klubliv 

• Personlig henvendelse ”kunne du ikke tænke dig at være med her” er vigtigt 

• Det kunne være godt at der var frivillige der ville hjælpe i shoppen 

• Der skal gives gode introduktioner til opgaverne 

• Vi skal blive bedre til at fortælle hvem de frivillige er og skabe fællesskab omkring det 

 

Banen – den skal være vores aktiv, men hvordan prioriterer vi det 
• Tee stedet på hul 5 er dårligt 

• Greens må gerne klippes kortere 

• Ikke ok at ligge i et hul tæt på green 

• Der kunne godt være bedre finish uden at det koster meget – sæt eventuelt noget op, så spillerne 

anvender de stier som er på banen 

• Der er ofte for højt græs/siv omkring søerne – det kunne frivillige godt gøre 

• Der dårlig planlægning i forhold til reparationer eksempelvis på hul 2 

• Huller og forhøjninger der skal udbedres  

• Vi mangler træningsfaciliteter til 30-40 m 

• Bedre sand i bunkers  

• På hul 7 er der noget græs der er meget glat når der er vådt 

• Græsset omkring søen på hul 10 er for højt.   

• Ja det ville være godt med en strategi for banen 

 



Hvordan beholder vi de nye der har været igennem intro 
• Intro aftener løbende i sæsonen  

• Kan der være turneringer som rammer ind mellem begynder og sections 

• Bedre tydelighed omkring hvad begyndertræningen indeholder på hvilke dage så det er muligt at 

prioritere fremmøde 

• Der er for mange der kommer 4 gange til begyndermatch og derefter ikke er en del af begynderlivet  

• Mentor for alle begyndere 

• Det er vigtig at møde et ”ansigt” og bliver taget imod personligt 

• Der skal laves en velkomst komité  

• God idé at Jesper har søgt efter mentorer til par 3 banen 

• Kunne det være værdifuldt at reklamerer i UgeBladet? 

 

Alternative kontingentformer – Rekruttering af nye medlemmer 
• Der skal gøres opmærksom på flex-medlemsskaber og måske 10 turskort. 

• Særligt nye golfere kan have ønsker om alternative kontingentformer  

• Greenfee 9 huller 

• Mere rabat som gæst til medlem 

• Der skal gøres mere reklame for Golf-ringen 

• Familie rabat  

• Gode priser for juniorerne  

• Vi kunne godt blive bedre til at fortælle den gode historier både mund til mund og i medier 

• Klumme i  
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