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Rå køreglæde
Rå
i nytkøreglæde
design.
i nyt design.
Ny Hyundai Tucson

254.995,KR. 254.995,Ny
Fra Hyundai Tucson

KR.
Fra

Uanset om der står rummelig familiebil eller rå køreglæde på ønskesedlen, er den nye Hyundai Tucson den perfekte kandidat.
Den maskuline SUV står helt skarpt både for og bag – og også indvendigt er der kælet for detaljerne med lækre kvalitetsmaterialer.
Uanset
om derinklusiv
står rummelig
familiebil
eller rå køreglæde
på ønskesedlen,
er den nye Hyundai
Tucson
den perfekte kandidat.
Få en Tucson
den attraktive
Pluspakke,
som indeholder
bl.a. 7” touchskærm
med Apple
CarPlay™,
Den
maskuline
SUV står helt
både for og bag – ogklimaanlæg,
også indvendigt
er ider
for detaljerne
medandet
lækrefor
kvalitetsmaterialer.
automatisk
nødbremse
medskarpt
fodgængergenkendelse,
varme
ratkælet
og forsæder
og meget
kun kr. 14.995,-.
Få
en en
Tucson
inklusiv
den iattraktive
Pluspakke, som indeholder
bl.a. en
7” touchskærm
Apple CarPlay™,
Book
prøvetur
allerede
dag på hyundai.dk/bookprovetur
og oplev
helt ny side afmed
Tucson.
automatisk nødbremse med fodgængergenkendelse, klimaanlæg, varme i rat og forsæder og meget andet for kun kr. 14.995,-.
Book en prøvetur allerede i dag på hyundai.dk/bookprovetur og oplev en helt ny side af Tucson.

Hyundai
Hyundai Herning
Herning
A
D
A
A
D
D

Hedegaard
Hedegaard Biler
Biler A/S
A/S
Dueoddevej
4,
Dueoddevej 4, 7400
7400 Herning
Herning
Tlf.
9722
0311,
hedegaard-biler.dk
Tlf. 9722 0311, hedegaard-biler.dk

Vist med ekstraudstyr. Brændstofforbrug 13,3-21,3 km/l (NEDC), CO2 124-173 g/km.
Pris ekskl. evt. metallak. Forbehold for afgiftsændringer og evt. trykfejl.
Vist med ekstraudstyr. Brændstofforbrug 13,3-21,3 km/l (NEDC), CO2 124-173 g/km.
Vist med ekstraudstyr. Brændstofforbrug 13,3-21,3 km/l (NEDC), CO2 124-173 g/km.
Pris ekskl. evt. metallak. Forbehold for afgiftsændringer og evt. trykfejl.
Pris ekskl. evt. metallak. Forbehold for afgiftsændringer og evt. trykfejl.

EN KLOVBORG-OST
TAGER DEN TID EN
KLOVBORG-OST SKAL TAGE
Filosofien bag denne overskrift passer i grunden ganske godt på Herning Golf Klubs
begynderforløb, som vi med vanlig beskedenhed tillader os, at kalde ”Danmarks Bedste”
Af Michael Handberg

Hvad enten man arbejder med oste eller mennesker, ja, så vil hvert enkelt individ udvikle sig forskelligt, nogle oste
skal vendes lidt mere og ligge lidt længere, andre bliver hurtigere modne.
Tilgangen til at uddanne og optage nye
medlemmer er vidt forskellige fra klub
til klub. Derfor får vi ofte spørgsmålet
”Hvorfor gør I sådan” eller ”Hvorfor
kan man ikke…”, og en gang i mellem
hører vi da også ”rygter” om, at andre
klubber er meget dygtigere og kan
lære så godt fra sig, at man kan blive
færdig på en weekend.
Rygter, eller som det vel hedder i
2019-sprog ”fake news”, aflives som
regel bedst med faktabaserede oplysninger, så her er lidt fakta om indhold,
krav og forskelle.

Er fundamentet svagt, er der en
risiko for at huset synker

I Herning Golf Klub tror vi på, at hvis
man bygger et stærkt golffundament,
så er chancerne for at man synes det
er sjovt og har lyst at fortsætte større.
Vi har rigtig meget træning bygget ind,
såvel teknisk træning som etikette, opførsel og regler.

Et begynderforløb starter altid med en
introduktionsweekend. Holdstørrelsen
ligger typisk omkring 28-30 nybegyndere. Med 5 timer om lørdagen og 6
timer om søndagen bliver man rystet
rigtig godt sammen, og får forhåbentlig mange nye golfvenner, som er det
primære formål med weekenden.
Efter weekenden fortsætter vi med 2
spor, et teknisk forløb med Nicolas og
Mads, hvor man har 6 gruppelektioner
med fast emne og 2 individuelle lektioner, hvor man selv kan bestemme,
hvad man træner. Typisk vil man
kunne tilmelde sig træning én gang
om ugen, men systemet er så fleksibelt at er man forhindret en uge, kan
man indhente det i ugen efter.
Det andet spor er træning med begynderudvalget, som typisk foregår om
torsdagen. Samlingerne med begynderudvalget handler typisk om regler,
etikette og opførsel, men også træning
af slag, indspil og put. Udover den
praktiske træning så samler vi også
stadig vore begyndere til en regelaften, med en af klubbens dommere,
Lars Klode. I dag kan man faktisk godt
lave en regelprøve online, men jeg mener, at gamle Grundtvig havde fat i

noget omkring ”det talte ord”, så på en
eller anden måde synes jeg, at det er
et selvmål at holde folk hjemme foran
skærmen, fremfor at lokke dem i klubben og møde andre mennesker. Vi holder i hvert fald fast i en superhyggelig
og spændende regelaften.
På et eller andet tidspunkt i forløbet
er vi der, hvor der skal prøves kræfter
med Parkbanen. Hvornår dette tidspunkt rammes, er jo meget afhængig
af talent og træningsindsats. Vores
fornemste opgave er at få kursisterne
til at spille golf, ikke forhindre dem i
det. For nogle kommer tidspunktet
efter 4 uger, andre skal bruge noget
mere tid; vi prøver at ramme det helt
rigtige tidspunkt.
Forløbet afsluttes med 3 kaninmatcher, som afvikles af Kaninudvalget.
Kaninudvalget kan også hjælpe med
en mentor til den enkelte begynder,
såfremt det ønskes. Efter de obligatoriske kaninmatcher kan DGU kortet så
erhverves såfremt man ønsker at blive
medlem af klubben.
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HVORFOR
KAN VI IKKE
KLARE DET PÅ
EN WEEKEND?

lerede golfere, men som nybegyndere
oftest ikke forstår ”en bønne” af. Hvert
år har vi deltagere på vore hold, der har
forsøgt andre modeller en den vi benytter i Herning Golf Klub.

Hvad er så forskellen på godt og
knapt så godt..?

Af Michael Handberg

Nu kunne man jo fristes til at tro, at
grunden til at HGK ikke har et weekendkursus er, at begynderudvalget ikke
er dygtige nok. Vi er i hvert fald ikke
dygtige nok til at lære folk at spille golf
på 6 timer! Eller måske rettere…: Vi
har ikke lyst til at bruge denne model,
for vi tror ikke på den. Uden at lyde for
hellige, så tager vi faktisk begynderarbejdet ret alvorligt; for os er det ikke
kun et spørgsmål om, at få så mange
som muligt gennem kasseapparatet.

efter 20 år, så det er meget, meget få,
der bliver dus med den på én weekend.
En anden afgørende faktor for, at man
fortsætter med golfen, er integrationen
i klubben. Som sagt så starter vi altid
hold á ca. 30 spillere, og idéen med
dette er selvfølgelig, at de kan hjælpe
og støtte hinanden i forløbet, men lige
så vigtigt, at de fortsætter med at mødes omkring golfen og snakke om ”de
gode gamle begynderdage”.

Jamen hvor meget tid skal jeg bruge?

Vi vil gerne medvirke til et
godt langt bekendtskab
Vi vil rigtig gerne medvirke til, at golf
bliver et godt og langt bekendtskab.
For at det skal blive det, mener vi, at
det er vigtigt for den enkelte spiller at
vedkommende føler, at man har nogenlunde styr på teknikken. Mange af
os kæmper indimellem stadig med den

I golfsporten er vi heldigvis beriget
med rigtig mange kloge ord og citater
- vi golfere må åbenbart være noget
mere dybsindige end andre. Et af
citaterne fra Gary Player lyder "Jo mere,
jeg øver mig - jo heldigere er jeg.", så
det korte svar er, at har man meget tid
at investere i at øve sig, ja, så kommer
fremskridtene også hurtigere. Har

man mindre tid, så kommer det blot
til at tage lidt længere. Heldigvis er
det plads til begge fremgangsmåder
hos os. Som minimum bør man nok
have ca. 4 timer om ugen ”at putte i
ens begynderforløb”. Det skal man jo
i øvrigt alligevel være forberedt på at
bruge senere i golflivet, når man skal
gå en 18 hullers runde.

Den rigtige måde at komme igang
Som nybegynder kan det selvfølgelig
være svært for en selv, at vælge den
rigtige måde at komme i gang på. Vi
fortæller og opremser jo en lang række
”ting”, som er helt klare for os, der al-

Vi har selvfølgelig ingen interesse i at
nedgøre andre begynderforløb og den
måde andre klubber griber det an på,
men vi vil gerne forsøge at beskrive
forskellene på de forskellige modeller. Herunder er en lille beretning fra
en begynder, der har prøvet begge dele
– og vedkommendes konklusion rammer egentlig meget godt, hvordan forskellen på et godt (DK’s bedste, faktisk)
og et knapt så godt forløb opleves: “Det
svarende vel nærmest til at tage kørekort i løbet af en weekend på et køreteknisk anlæg”.

Valget er jo altid dit!
Når alt dette er sagt, så er valget ”at the
end of the day” selvfølgelig dit. Men vi
håber at du kan se forskellen og giver
det en grundig overvejelse, hvor DIN
golfkarriere skal starte. Det er nemlig særdeles afgørende for, at du får
den glæde ved spillet, som du oplever
”irriterende” venner og bekendte underholde med ved enhver given lejlighed. Har du spørgsmål til Herning Golf
Klubs begynderforløb, er du altid mere
end velkommen til at henvende dig til
formanden eller kontoret.

HEJ MICHAEL

I forhold til begynderkursus Herning
versus ”et andet sted, jeg deltog for 4-5
år siden” vil jeg gerne fremhæve formen i Herning.
•	Det er positivt med det forholdsvis lange forløb,
kontra første gang, hvor vi ”tog kortet” på en lørdag
og søndag, hver dag 8-9 timer.
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• Jeg har følt mig godt tilpas i klubben og oplever
det positivt, at man kommer regelmæssigt i en lang
periode.
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DET ANDET STED, JEG DELTOG, VAR
VEL NÆRMEST SVARENDE TIL AT
TAGE KØREKORT I LØBET AF EN
WEEKEND PÅ KØRETEKNISK ANLÆG

•	Dét - og det at man deler start mv. sammen med
en flok – har gjort, at man har mulighed for at
lave relationer dels til andre begyndere og dels
til andre medlemmer af klubben. Man møder
nogen, man kender fra andre sammenhænge
og finder ud af, at man er i samme klub - og det
giver gode muligheder for at øve sig og blive dus
med klubben og jargonen.
•	Det fungerer simpelthen godt med folkene i
begynderudvalget. Der er ”bredde” og ”noget

for enhver”. Superfint at komme ud både på Par 3-banen
og den store bane sammen med forskellige andre nybegyndere og udvalgsfolk.
•	Kontra i den anden klub, hvor vi havde teori (hurtig gennemgang) - var på øvebane, Par 3-banen - og slog bolde
ud - og på anden dag blev delt ind i hold a’ fire og på
egen hånd sendt ud på 18 huller .... Bum!
•	Systemet med ”klip” til ekstra undervisning og ved prof.
træner betyder også rigtig meget. Det giver godt, og man
får ”blod på tanden”
Alt i alt synes jeg, at begynderforløbet fungerer rigtig
tilfredsstillende i Herning Golf Klub. Det er grundigt, og folkene bag er meget imødekommende og tager godt imod os
nye, hvor talentet ikke altid lyser i neon. Det andet sted, jeg
deltog, var vel nærmest svarende til at tage kørekort i løbet
af en weekend på køreteknisk anlæg..

MED VENLIG HILSEN

(Navn og klub er selvfølgelig kendt af redaktionen)
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