Golf
er et spil...

- hvor man placerer en bold - ca. 4 cm i diameter - på en anden bold - ca.
13.000 km i diameter. Det hele går så ud på at slå til den lille bold - ikke
den store. Det lyder jo meget enkelt - men viser sig desværre at være en
kende sværere end det lyder.
herning golf klub
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December er jo en måned fyldt med
forventningens glæde. Èn af dem man
imødeser med særlig stor spænding
som udvalgsformand i Herning Golf
Klub er: ”Skal jeg mon skrive noget til
Årsskriftet i år?”. Man skæver ængstelig til sin mailboks, og endelig indtræffer den dag, hvor der er mail fra redaktionsudvalget og man får at vide, at
man skal leverer ca. 10.000 bogstaver
- og så er den jul ødelagt! Dette blot til
info for de af mine venner, der mistænker mig for at have sygeligt behov for
at delagtigøre alle i mine golfoplevelser. Emnet for denne artikel er ”Overvejelser du bør gøre inden du går i gang
med golf” - så ved du det hvis du, når
du har læst artiklen, tænker ”hva’ fanden handlede det lige om”.
Det første spørgsmål du skal stille dig
selv inden du går i gang, er: Skal jeg
i det hele taget spille golf? Ikke alle
bliver jo lige begejstret for dette spil.
Winston Churchill er citeret for at
kalde golfen for ”et uhensigtsmæssigt
forsøg på at dirigere en ukontrollabel
kugle ned i et utilgængeligt hul med instrumenter uegnet til formålet” og jeg
skal da gerne indrømme, at der er dage
(faktisk temmelig mange) hvor jeg
er tilbøjelig til at give ham fuldstændig ret. Der er dage hvor man føler, at
alle flagene på hullerne burde være på
halv! Vel er golf ikke begravelse, men
det kan nogle gange være lige så sørgeligt. Skulle det, mod alt sund fornuft,
alligevel ende med at du beslutter dig

for at give det et forsøg, ja, så er det
altså ikke helt uvæsentligt, hvordan du
vælger at kommer i gang.

Har du trukket dit kørekort
i en automat?
Da jeg var yngre (det har jeg faktisk
været) var det helt almindeligt, at en
uheldig trafikant lige fik et ”Har du
trukket dit kørekort i en automat?”
med på vejen. I dag er dette udtryk vist
helt forsvundet til fordel for en ”fuck
finger”, og i dag ville det sikkert også
hedde ”Har du downloadet dit kørekort
som gratis app?”, hvilket egentlig ikke
har noget med sagen at gøre, men husk
hvert bogstav tæller.
Når det drejer sig om et golfkørekort,
findes der jo også mange forskellige
måder at erhverve sig det på. Nogle
steder kan man blive den lykkelige ejer
af et DGU kort på én dag, andre klubber er så dygtige, at de kan klare det på
en weekend. Helt så dygtige er vi ikke
i Herning Golf Klub. Derfor er vores begynderforløb strikket sammen på en
lidt anden måde. Lidt ligesom at bygge
et hus, så tror vi på, at det er fornuftigt at bygge et solidt fundament inden
man bygger i højden, ikke bare teknisk
og teoretisk, men i lige så høj grad socialt.
Jeg skal naturligvis ikke gøre mig til
dommer over, hvad der vil virke for
dig, men jeg kan da prøve at beskrive,
hvad vi gør i HGK krydret med et par
beretninger fra Hanne, Lene, Per og Pe-

Indlæg fra 4380/
Hanne Schmidt:

Et begynderforløb - set gennem
formandens øjne (iført læsebriller
styrke 1.5)
At starte sin golfkarriere i HGK er lidt
som et Kinder æg, der er hele 3 ting,
som skal hjælpe dig til et ”kørekort”.
Dels står klubbens PRO klar med masser af gode råd og træning, dels råder
vi over 14 dedikerede personer i begynderudvalget, som er klar til at gøre
næsten alt for dig, og sidst men ikke
mindst dig selv. Sjovt nok er det sådan,
at jo mere man træner - jo heldigere
bliver man. Når det så toppes med en
Golfshop, der vil hjælpe dig med at
finde det udstyr der passer til dig og
dit sving, ja, så har vi gang i en kraftig
cocktail.
Hvis du synes, at det er svært at
møde nye mennesker, så prøv at
samle en forkert golfbold op!
Hvis man skal have bare en spinkel
chance for at ”overleve” i dette spil er
det vigtigt, at have nogle at dele sine
lidelser og de enkelte gode slag med.

Der var Lene, Inge, Susanne og Gitte, og så alle de andre. Alle
havde en positiv indgang og var interesseret i at hjælpe hinanden. Om ikke andet, så med positive tilkendegivelser og
opmuntrende ord, og det gjorde dagene lettere og de skæve
slag mindre betydningsfulde. Vi mødtes til de faste træningsaftener om torsdagen, og derudover kæmpede vi sammen
næsten hver dag ud på træningsbanen og på par 3 banen.
Vi hjalp hinanden med at holde modet oppe, og med at fastholde troen på, at vi nok skulle få det lært. Vi var jo lidt under
tidspres, for vi skulle jo helst bestå inden frosten satte ind.
Vi klarede det alle sammen, og hvor var vi glade og stolte, da
Michael endelig ”slap os fri”.

Min bedste
beslutning

”

Om at begynde at spille golf og
en meget positiv oplevelse på
begynderkurset.
Jeg har i mange år haft et stort ønske om at spille golf. De fleste i min
familie spiller golf, og jeg har længe haft en drøm om, at kunne spille sammen med de andre, når de var ude og spille. Jeg
skulle dog blive godt og vel middelaldrene (årgang 1956) før
jeg endelig fik taget mig sammen til at tage kortet. Sidst på
sommeren 2012 tog jeg en hurtig beslutning og meldte mig
til Herning Golf Klubs begynderkursus, og for at gøre en lang
historie kort, så er det det bedste jeg har gjort for mig selv
i mange år. Jeg indrømmer, at jeg var meget spændt, da jeg
mødte op til den første weekendsamling. Jeg mindedes min
første skoledag, da jeg drog af sted med skoletaske på ryggen.
Nu var det ikke skoletasken, men en gammel golfbag, fyldt
med drengenes gamle kasserede jern, en enkel putter og et
par køller, som jeg bar på ryggen. Det var et stort hold, der
mødte mig i golfklubben. Og vi var i alle aldre. Mange unge,
men heldigvis også nogle omkring min egen alder. Plus, minus. Efter de første to intensive dage var jeg meget træt og
endnu mere frustreret. Jeg kunne ikke ramme den bold. Hvordan skulle jeg gamle kone dog nogen sinde få det lært?
Heldigvis var jeg ikke den eneste, som mente, det var svært.
Jeg fandt hurtigt sammen med andre lidelsesfæller, og vi blev
en uvurderlig hjælp for hinanden i de kommende måneder.

herning golf klub

ter. End of the day er valget dit, men
som sagt, husk det er et djævelsk spil
- eller som en golfspiller engang sagde, efter at have sendt en byge af eder
mod himlen: ”Og nu ikke noget med at
sende din søn herned. Det her er for
mandfolk”. For at undgå at få tirsdagsdamerne på nakken, må jeg hellere
tilføje, at en kvinde også kan være et
mandfolk.

Jeg har nu fået mit golfkort, og det er jeg glad for, men mest
af alt er jeg glad for det forløb jeg har været igennem. Det
har været så positiv en oplevelse for mig. Begynderudvalgets
medlemmer med Michael i spidsen har været helt fantastiske
til at hjælpe os igennem den svære begyndelse. Jeg synes, de
har gjort langt mere, end man kan forvente af dem. De er gået
med os i alt slags vejr, regn og blæst, og altid med et opmuntrende ord og et smil på læben. Jeg har hver eneste dag, jeg
kom på golfbanen, følt mig velkommen. Alle jeg har mødt har
været så imødekommende og opmuntrende. Det virker som
om, at alle kan huske, hvordan det er at være nybegynder.
Begynderkurset i Herning Golfklub har hele vejen igennem
været en meget positiv oplevelse. Det har givet mig en god og
solid grundviden om golfspillet, som jeg nu selv kan arbejde
videre på, og jeg kan kun opfordre andre ”ældre” medborgere,
der tænker på eller drømmer om at spille golf på deres gamle
dage, om at komme i gang. Det er svært, men ikke umuligt.
Det tager tid, ja, men det er en dejlig tid i frisk vejr, og så kan
man spille med alle. Og hvor jeg glæder mig til at udfordre
drengene til sommer. Med nye jern i den nye bag!
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Hvis du synes, at det er
svært at møde nye
mennesker, så prøv at
samle en forkert golfbold op!

Så et begynderforløb i HGK starter altid
med en introduktionsweekend, hvor
man møder ”de andre” på holdet. Vi tilstræber så vidt muligt at starte med ca.
30 nybegyndere af gangen. Weekenden
har primært til formål, at få begynderene rystet godt og grundigt sammen, så
de senere i forløbet kan bruge hinanden og ikke mindst finde nye golfvenner. Som formand glæder man sig hver
eneste gang til at møde et nyt hold, og
jeg er endnu ikke blevet skuffet. Det er
fantastisk at få lov at følge en gruppe,
sammensat af vidt forskellige aldersgrupper, forudsætninger og forventninger, der i løbet af en weekend finder
sammen på kryds og tværs. Alle har
noget at byde ind med, nogle er faktisk
skræmmende gode til at slå slagene,
andre får hurtigt styr på det med etikette, handicap og point, mens nogle
viser sig at være klart de bedste på hul
19, og på den måde kan man hjælpe
hinanden. Og hjælpsomheden er stor,
også på tværs af generationskløften.
Jeg husker endnu en ældre dame, der
sidst på eftermiddagen syntes det var
lidt svært, at finde ud af hvornår det
var en kølle og hvornår det var et jern.
Inden jeg nåede at svare, kom det kækt
fra en af de yngre deltagere: ”kølle er
noget du får - jern er noget du har” Det
varede lige lidt inden hun spurgte om
noget igen.
Ud over at få deltagerene rystet godt
sammen bruges weekenden også på at
få lært at man ”slår” og ikke ”skyder”
i golf, at selv om der står P på et jern
betyder det ikke ”Putter” men ”Pitch”,
at man ikke skal ”spørge om tilladelse
til ”at slå et ”luftslag” samt den endeløse række af ”fagudtryk” golfsporten
er omgivet af.
Selvfølgelig snuser vi også til den tekniske træning, med de første lektioner
og weekenden afsluttes med at man laver sin personlige træningsplan.

Hvis du ikke har et godt grip,
har du 2 chancer:
Næsten ingen og ingen
Har man kun har stiftet bekendtskab
med golfen via fjernsynet og de professionelle spillere, er der ikke noget at
sige til, at tilgangen er ”Hvor svært kan
det lige være?”, en holdning der som
regel ret hurtigt forsvinder, når man
selv står over bolden. Derfor har vores
begynderforløb også hele 10 lektioner
med klubbens træner - i daglig tale
PROen. Disse fordeles over de efterfølgende 6 uger og sikrer, at man bliver
præsenteret for de forskellige ”slag” og
får mulighed for at få en fornemmelse
for dem.
At man lærer dem vil nok være for
meget at forlange - efter 16 år kæmper jeg stadig med de fleste af dem.
Til gengæld er jeg god til at tee bolden
op. Heldigvis er man ikke begrænset til
herning golf klub

Per Boel:

Det kunne nemt
blive en vane

”

Allerførst vil jeg starte med at rose alle
medlemmer af begynderudvalget. I har været medvirkende til, at det har været både sjovt/
hyggeligt og også lærerigt, at komme til alle arrangementerne. Jeg syntes dog godt nok, at jeg
faldt lidt i gennem på teorien, men det må til-

skrives min fatteevne.
Jeg vil gerne fremhæve, at det har betydet meget for mig, at I det meste
af tiden har været gode til at blande begynderne fra gang til gang. Det har
givet et godt kendskab til de fleste på begynderholdet. Det har specielt
betydet meget for mig som “tilflytter”, at man møder kendte ansigter,
når man kommer til golf. Jeg er godt nok født i Herning, men har boet på
Sjælland i 15 år og i Grønland i 14 år, så jeg er jo lidt på udebane i dag.
Jeg må jo nok tilstå, at det har fanget mig lidt at komme ud på banen. Jeg
tror nok, at jeg er den ene af de to begyndere, der kommer mest i klubben.
Jeg mødte jo en stor frisk gut, da vi skulle starte på weekend-forløbet.
Peter Winkel kom og spurgte mig om jeg vidste hvor begynderudvalget
holdt til, jeg bad ham vente 2 min. Så kunne vi gå op sammen, siden viste
det sig jo at han arbejdede i samme Herning virksomhed som min kærreste, så er verden jo alligevel ikke så stor!!
Peter og jeg har gået rigtig mange runder sammen og har altid haft den
vane/tradition at gå i golf restauranten og slutte af med en øl og måske
også lidt mad. Steen gør det fantastisk i Restauranten, så stort + til ham
og hans personale. Samtidig er det også hyggeligt at fortælle eller høre
lidt løgnehistorier efter en runde. Alt dette tilsammen gør at det godt
kunne blive en vane/livsstil at spille golf.
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de 10 lektioner som et prøvemedlemsskab indeholder, PROen har så mange,
at han sælger af dem.

Forskellen på at lære at køre bil og
lære at spille golf er, at i golf
rammer man aldrig noget!
Hvis så bare golfen begrænsede sig til
at være grip og sving, så var det måske til at overkomme, men ak, ud over
det er der jo en lang række andre færdigheder som skal tilegnes, inden man
er flyvefærdig. Hvordan udfylder man
et scorekort? Hvis tur er det til at slå?
Hvordan kan man skyde en god runde,
når det hedder ”at slå”? Listen om viden der skal tilegnes er endeløs, derfor
suppleres PRO træningen også med en
række begynderaftner (som regel torsdage), hvor vi samles og træner sam-

”

men og ikke mindst spiller sammen.
Her er der god mulighed for at få repeteret det, du allerede har lært, lære nyt
og ikke mindst være samme med de
øvrige på holdet. Tro mig, det kan være
rart at opleve at de andre også ”lider”
lige så meget som en selv. Hvor mange
begynderaftner der skal til er individuelt. Begynderudvalgets fornemste opgave er ”at få dig til at spille golf” ikke
at forhindre dig i det, så når du føler du
er klar - og vi er enige i det - bliver du
sendt videre til næste trin i uddannelsen - Kaninmatcherne.

Jeg spillede engang med en fyr,
der snød så meget, at da han fik en
hole-in-one, skrev han et 0 på sit
scorekort
Som om golfen ikke var svært nok, har

man selvfølgelig også valgt at gøre reglerne meget komplicerede, men der er
ingen vej udenom, eneste måde at spille spillet på er at spille efter reglerne. I
Herning har vi valgt at holde fast i en
regelaften som fast del af et begynderforløb, selv om der i dag findes webløsninger, hvor man kan gennemgå og
bestå en regelprøve uden indblanding
fra den virkelige verden. Selv om jeg
til daglig arbejder med markedsføring
via elektroniske medier, har jeg stadig
meget tillid til gamle Grundtvigs tese
omkring ”det talte ord”.
En aften i selskab med en af klubbens
dommere, mulighed for at stille spørgsmål og få uddybet nogle af reglerne, er
mindst lige så spændende som at klippe næsehår. Heldigvis krydres det hele
med gamle kendte og udtjente vittig-

Den eneste måde at
spille spillet på er at
spille efter reglerne.

Indlæg fra 4389/
Peter Winkel Madsen:

Inficeret med den
berygtede golfvirus!

”

Efter moden overvejelse fik jeg over sommeren tilmeldt mig til begynderforløbet i
HGK, og der var med stor spænding, jeg mødte
op til den første lørdag til begynderweekenden i
august. Denne lørdag var en fantastisk sommerdag med masser af mennesker på pladsen foran klubhuset, og det var med en følelse af, at alle
kunne se, at her var en nybegynder at jeg gik over til en person og spurgte
om han viste hvilken trappe man skulle bruge når man skulle møde på
”1. sal i klubhuset”. Svaret var simpelt: ”jeg tror det er den der, jeg skal
selv møde der”. Det var sådan jeg mødte Per, og vi satte os ved samme
bord til introduktionen. Per og jeg har spillet og trænet sammen utallige
gange siden, og jeg kan vel kun sige at jeg har fået en ny god ven igennem golfen. Undervejs i begynderforløbet blev der lagt enorm vægt på,
at vi blev rystet godt sammen, og i løbet af ganske kort tid kunne man
ikke komme i klubben, uden der var flere og flere personer man kendte
og talte med. For mig personligt har de første 5 måneder med golf gjort,
at jeg har spillet med mange forskellige personer, både ”gamle” og nye
bekendte, og jeg er helt klart blevet kraftigt inficeret med den berygtede
golfvirus. Jeg vil gerne sige tak til begynderudvalget for en fantastisk introduktion til golfspillet, og til alle de medlemmer jeg har mødt i HGK,
som har været meget venlige og hjælpsomme.”

herning golf klub
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heder og ikke mindst en ”kaffepause”.
Det bliver ikke sjovere!

til dig - og kun det bedste er vel godt
nok til dig?

Hvordan går det med dine nye
køller? Fint - de har lagt 20 m til
mit slice!
I min familie har vi et ordsprog der
hedder ”gå aldrig ned på udstyr”, hvilket betyder at garagen er fyldt godt op
med køller, jern og puttere. Alt sammen indkøbt i den naive tro, at det var
lige det der manglede. Det meste indkøbt på egen hånd, for hvem kender sit
sving bedre end fatter? Ja, det gør de
faktisk i Shoppen, eller de har i hvert
fald mulighed for at måle og vejlede
noget bedre end nogen anden. Derfor
vil der også gennem hele begynderforløbet være mulighed for at få skræddersyet udstyret, så det passer perfekt

Tag en pause på 3 uger
- og opgiv så det hele!
Det var det råd en berømt golfer, Sam
Snead gav en elev engang. Skulle du,
mod al sund fornuft, stadig lege med
tanken om at begynde på golfen - efter
at have pløjet dig igennem dette lille
indlæg - så gør dig selv den tjeneste, at
vælge et begynderforløb, som giver dig
et godt fundament at bygge videre på.
Om det skal være Herning, ja, den afgørelse kan kun du træffe. Artikel har måske været kedelig at læse, men jeg kan
love dig, at et begynderforløb i Herning
Golf Klub er alt andet end kedeligt. Det
skal dine kollegaer på begynderholdet
nok sørge for.

Indlæg fra 4366/
Lene Trillingsgaard:

Vi er klar - er du?

Michael Handberg
Formand for
Begynderudvalget
3-puttet i mere
end 10 lande

ristiske og positive kommentarer blev det på trods af de store
udfordringer og manglende evner en fornøjelig eftermiddag.
Næste dag oprandt og jeg var knap så usikker, da jeg drog af
sted - for nu var der jo allerede nogen, jeg havde fået skabt
lidt fællesskab med dagen før, og jeg vidste, at der ville blive
taget godt hånd om os fra begynderudvalgets side. Det blev
endnu en udfordrende dag!! Jeg kan ikke påstå, at der var de
store golfmæssige fremskridt, men til gengæld var det en super hyggelig dag, hvor der blev skabt nogle relationer mellem forskellige grupper på holdet. Begynderudvalget sørgede
for, at der blev oprettet en mail-/mobilliste, så vi altid kunne
finde en at spille med - en rigtig god ide, for det der med at
komme ud af starthullerne kan i begyndelsen være lidt svært,
når man ikke kender nogen og heller ikke lige har den store
succes på banen.
Uheldigvis viste efteråret sig fra sin mest våde side, så det var
ikke altid lige lysten, der drev en af sted ud på banen, men
heldigvis lod begynderudvalget sig ikke skræmme af vind og
vejr og satte os stævne på trods. Utallige var de gange, hvor
de travede rundt med os på plørede baner iført regnfrakker og
paraply, og stadig kunne de fortælle små anekdoter og historier, som fik os i godt humør, mens de med smil og overskud
prøvede at hjælpe os på vej ud i golfsportens svære start. Der
var altid tid og overskud samtidig med at de måtte kæmpe
med vores manglende tro på, at det ville lykkes for os nogen
sinde at komme fra par 3 banen og over på 18-hulsbanen.
Men deres ihærdige arbejde med os og efterårets fortsatte
regnvejr gjorde, at vi i slutningen af oktober måned fik vores
banetilladelse. Sikke en festdag. Så nu er vi klar til en ny start
med forårets snarlige komme. Der er indkøbt nyt udstyr, så
nu er det bare med at få kontaktet de andre og se at komme
af sted.
En stor tak skal gives til et helt fantastisk team i begynderudvalget med Michael Handberg i spidsen for deres positivitet,
udholdenhed, humor, forståelse og (masser af) tid.

Sikke en festdag!

”

I sommeren 12 besluttede jeg
efter lang tids overvejelser, at
jeg ville starte på et golf-forløb, da
min kære gemal tidligere havde
spillet, og jeg så det som en mulighed for, at vi i” golfen” kunne finde
en fælles fritidsinteresse. Da han tidligere havde spillet, måtte jeg jo alene af sted og meldte mig derfor til et weekendbegynderforløb i Herning golfklub i august måned.
Da weekenden oprandt drog jeg så af sted med gemalens
ældgamle udstyr og tænkte på, hvorfor jeg dog også havde
meldt mig til dette!!! Men har man sagt A må man også sige B,
så jeg indfandt mig i Golfklubbens lokaler på det aftalte tidspunkt. Der sad en del unge fyre, et ægtepar på min alder og
nogle kvinder under og på min alder. Jeg slog mig ned ved et
bord og kiggede lidt på de andre, inden Michael Handberg og
resten af begynderudvalget bød velkommen. Tonen og humoren i velkomsten løsnede en del op på min lidt reserverede
tilgang til dagens udfordringer, og gjorde mig lidt mere sikker
på, at jeg agtede at gennemføre dette, og at det da ikke kunne
være en hel umulighed- hvilket jeg dog mange revurderede /
reviderede undervejs i begynderforløbet!!
Efter den formelle start blev det jo på et tidspunkt tid for
den praktiske del af dagen også! Hvilke betænkeligheder da
jeg fremdrog mit medbragte gear og ventede på morsomme
kommentarer - som dog ganske udeblev. Vi fik hevet et par
køller frem og fik forevist og forklaret og jeg følte mig virkelig som en hund i et spil kegler. Heldigvis var der et par
af de andre damer, som også så ud som om, at de ikke lige
fandt det helt ligetil, og med begynderudvalgets både humo-
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Og modsat Sam Snead så giver vi i begynderudvalget aldrig op, her er plads
til alle, uanset om du skal bruge meget
eller knap så meget tid på ”at få skovlen under” dette fantastiske spil som
én beskrev således: ”golf er dybest set
en masochistisk øvelse - udført udendørs”.

11

årsskrift 2013

