VTG kurs – Gudmund Brodersen
Det ble arrangert 3 kurs VTG-kurs i 2013. Til sammen fikk vi 16 personer som ønsket å lære
seg golf. Alle gjennomførte 12 timer kurs og betalte. I tillegg ble det arrangert fullverdig VTGkurs for 6 av lærene ved Opphaug skole. En av lærerne meldte seg også inn som fullverdig
medlem. Det vil da si totalt 17 nye medlemmer i 2013.
Kursholdere har vært holdt av Solfrid og Gudmund Brodersen. I tillegg gjennomførte Klara og
Johan Uthus kurs for 2 personer mens vi avviklet vår ferie.
Deltakerne har fått god innføring i sikkerhet, etikette, regler og at de lærte scorekortet (alle
beviste at de forsto handicapsystem og at de forsto skriving av scorekort). Alle lærte at
rangeballer kun benyttes på drivingrange og ikke på bane og treningsgreen. Alle lærte også
om grep, sving osv. og hvordan man trener videre på egen hånd. Det som blir for dårlig er
veiledning når man står og slår ut fra drivingrange og sliter med ett eller annet. Der er ikke vi
dyktige nok til å forstå hva som gjøres feil og korrigere godt nok ift. det.
Når vi har golfkurs informerer vi om at det også ville komme Pro til klubben og at vi
anbefalte at de benyttet seg av det. Det er å beklage at klubben ikke greide å få på plass
dette for sesongen 2013 heller.
Vi er bekymret for frafall av de som går kurs. Klubben har ikke greid å tilrettelegge for
”torsdagsgolf” hvor de som føler behov for det kan få veiledning og bli engasjert/motivert
for videre spill. Det hadde vært ønskelig at klubben tilrettelegger for torsdagsgolf
umiddelbart drivingrange blir åpnet våren 2014. Mange golfspillere har ramlet av de siste
åra. De kunne også vært revitalisert via innbydelse til å delta på torsdagsgolf. Vi anbefaler at
det settes på resurser for dette, da det er et nødvendig tiltak ift. rekruttering/betalende
medlemmer. Da vil vi også få flere og fordele verv/dugnad på - og større inntekter vi kan leie
hjelp for.
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