
Referat fra regeludvalgsmøde
Mandag den 7. april 2014

Tilstede: Brian Oswald, Søren Andkjær, Hans Henrik Søllested
Fraværende: Holger Warmbier
Referent: Hans Henrik Søllested

Det blev besluttet at vi hver den sidste tirsdag i måneden kl. 19 afholder intromøde for nye spillere. 
Intromødet består af en banevandring, og en intro til Brian Oswalds materiale. De nye spillere skal 
oprettes som brugere af ”Regelskolen” og får efter bestået forløb tilsendt diplom fra Oswald 
Academy. 
Brian laver et oplæg til ”en sjov banevandring”. Brian sender også instrukser til regelskolen vi ved 
hvordan nye brugere oprettes, og hvordan de kommer i gang. Når de nye spillere er kommet ned 
omkring 36 i hcp. Kan man evt. lave en regelaften hvor de kan quiz'e om regelspørgsmål i grupper. Vi 
gennemgår så spørgsmål og svar, så alle er med. 

Til juniorerne bruger vi Brian nuværende materiale ”De eventyrlige golfregler”. Vi kigger materialet 
igennem og bruger det vi synes. Der ud over laver vi også en banevandring for juniorerne. Vi samler 
en flok når der er nok til at gennemgå et regelforløb. Vi bør også lave noget for dem som er kommet 
ned i handicap, men det drøftes på et senere møde. Brian er klar med nyt materiale til juniorer i 
2015 (måske allerede efterår 2014), og på det tidspunkt vil vi vurdere om det skal bruges til 
juniorerne. 

Mandag den 19/5 kl. 19.00 laver vi en regelaften hvor Brian kommer og laver et indlæg. Det koster 
100,- for medlemmerne at deltage. Med i prisen er en sandwich og en øl/vand. Der skal laves 
reklame i form af plakat, nyhedsbrev og på diverse facebook sider. Det kan evt. oprettes som en 
match i golfbox så man kan tilmelde sig. Brian fortalte at det er brugt i andre golfklubber. 

Den 10. eller 15. april mødes vi igen med Brian hvor han vil gennemgå det materiale vi kan benytte 
til begyndere og juniorer. 

Næste møde for udvalget bliver 5. maj kl. 16.45 i restauranten i Odense Eventyr Golf. 


