nørgaards højskole
86 68 23 00 - www.nrgaard.dk

NØRGAARDS RYDER CUP 2021
Hjerteligt velkommen til kurset NØRGAARDS HØJSKOLE - RYDER CUP
Formålet med kurset er, at du skal få en god uge med masser af teamspirit, hulspil og konkurrence
på spændende golfbaner i det kuperede Øst- og Midtjylland.
Det skulle gerne give ny inspiration til dit golfspil. Du vil samtidig lære nye mennesker at kende og
få nye input i et spændende højskolemiljø med morgensamlinger, foredrag og fælles aktiviteter.
Program:
Mandag
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.30 		
19.30 - 21.00
		

Ankomst og indkvartering. Vi byder på en kop kaffe i Pejsestuen.
Velkomst i lille foredragssal som sluttes af med rundvisning på højskolen
Aftensmad i Pejsestuen
Aktiviteter på plænen, præsentation af TEAM 1 og TEAM 2 og
første teammøde i Teamlokalet.

Tirsdag
06.00 - 07.45
Mulighed for morgensvømning i Bjerringbro Svømmehal
07.00 - 07.55
Morgenmad
08.00 - 09.00
Morgensamling i lille foredrssal
10.00 - 11.30
Formiddag med teambuilding i Tange Sø Golfklub.
		
Vi skal have bygget to stærke golfteams
11.30 		
Frokost i klubhuset
12.30		
Prøvegolfrunde i Tange Sø Golfklub - fokus på hulspil og hulspilstaktik
		
Efter runden er der opsamling i klubhuset
18.30 		
Aftensmad i Pejsestuen
20.00 - 21.00
Solheim cup “inside the ropes” ved Mette Kramer
		
Præsentation af holdopstilling til MATCH 1 (foursome), ved holdkaptajnerne
		Aftenhygge i Pejsestuen
onsdag
07.00 - 07.55
08.00 - 09.00
10.00 - 11.30
		
11.45 		
12.30		
		
18.30 		
19.30 - 20.45
21.00		

Morgenmad i Pejsestuen
Morgensamling i lille foredragssal
Øvelsesformiddag i Tange Sø Golfklub afsluttende med “teamtalk”
og klargøring til MATCH 1.
Frokost i klubhuset
MATCH 1 i Tange Sø Golfklub - foursome, med løbende start. Alle er på 1. tee
Efter matchen mødes vi i klubhuset
Aftensmad i Pejsestuen
Aftentur til Busbjerg (Gudenådalens Mount Everest). Vi kører i egne biler
Aftenhygge i Pejsestuen, dagens sjove historier og resultat af MATCH 1

program
Torsdag
06.00 - 07.45
Mulighed for morgensvømning i Bjerringbro Svømmehal
07.00 - 07.55
Morgenmad
08.00 - 09.00
Morgensamling i lille foredrssal
10.00 - 11.30
Træningsformiddag på træningsanlægget i Søhøjlandet Golf Resort.
11.45 		
Frokost i klubhuset
12.30		
MATCH 2 i Søhøjlandet Golf Resort - bestball med løbende start fra 1. tee		
		
Efter matchen mødes vi i klubhuset
18.30 		
Aftensmad i Pejsestuen
19.30 - 21.00
“Den store golfquiz”, ved højskolelærer Torben Rysgaard
		
Resultat af MATCH 2 og præsentation af fredagens singler
		Aftenhygge i Pejsestuen
Fredag
06.00 - 07.45
Mulighed for morgensvømning i Bjerringbro Svømmehal
07.00 - 07.55
Morgenmad
08.45 - 9.30
Morgensamling i klubhuset og teamtalk
09.30		
Gunstart MATCH 3 i Søhøjlandet Golf Resort - singler
ca. 13.45		
Let frokost i klubhuset og dagens gode historier fra golfrunden
17.45		
Præmieoverrækkelse mm. i lille foredragssal
18.30 		
Afslutningsmiddag i Pejsestuen
		
Efter middagen er der hygge, kaffe mm.
		
Man er velkommen til at bidrage med et underholdenden indslag.
		
Lørdag
08.00 - 09.00
Morgenbuffet i spisesalen
09.15 		
Afrejse og tak for denne gang
Velkommen til en matchuge med masser af golf, konkurrence, højskole og godt humør.
Med venlig hilsen
Torben Rysgaard og Mette Kramer
Kursusledere
Nørgaards Højskole
		
NB. Ret til ændringer i program forbeholdes.

information om spilformer og golfbaner
Ryder Cup
Ryder Cup er en golfturnering, hvor to hold
mødes til et sæt af dyster. Under turneringent
spilles der foursomes, fourballs og singlematcher. Foursome og fourball er to spiltyper,
hvor man spiller to mod to, mens man i
singlen spiller en mod en. Vinderen eller det
vindende par får et point til holdet. Bliver en
match uafgjort gives et ½ point til hvert hold.
Rødt og blåt hold
Efter ankomst mandag præsenteres deltagerne
turneringens to hold, rødt og blåt hold. Efter
holdpræsentationen bliver der tid til at lære
hinanden lidt at kende og højskolens turneringsleder vil bidrage med råd. Tirsdag er der
prøverunde og tid til at tale lidt om holdtaktik.
Holdkaptajn
Hvert hold har en en holdkaptajn. Holdkaptajnen for hvert hold bestemmer hvem der
spiller sammen to og to , og i hvilken rækkefølge holdets spillere fordeles i singlerne.
Hulspil
Hulspil (også kaldet Match Play) er en
grundtype af spil inden for golfsporten.

Hver spiller i matchen tæller det antal slag,
vedkommende har brugt på det enkelte hul,
sammen. Den, der har brugt færrest på et hul,
vinder hullet. Den, der har vundet flest huller,
når spillet er slut, vinder matchen.
Foursome
Foursome er en type hulspil for fire spillere i
golf. Der spilles to mod to med én golfbold på
hvert hold. Hvert hold vælger før start hvilken
af holdets to spillere der skal slå det første
slag på de ulige huller (1., 3., 5. osv) og hvem
der skal slå det første slag på de lige huller
(2., 4., 6. osv). Efter det første slag på hullet
er slået, skiftes holdets to spillere til at slå til
bolden indtil den er i hul.
Fourball - best ball
Fourball er en type hulspil for fire spillere
i golf. Der spilles i hold af to, men alle fire
spillere spiller hvert hul igennem med egen
Golfbold. Det hold, der havde den spiller, der
brugte færrest slag på det spillede hul, vinder
hullet. Det hold, der har vundet flest huller til
sidst, vinder matchen. Kaldes også four ball,
best ball.

Tange Sø Golfbane
Tange Sø Golfklub har en af Danmarks mest
naturskønne golfbaner. Banen er en parkbane, og på mange af hullerne er der vand
i spil, ligesom der mange steder er en smuk
udsigt over Tange Sø. Banen byder på mange
udfordringer og du vil finde ud af, at man skal
vælge sine jern og køller fornuftigt, hvilket er
charmen ved golf i Tange Sø.

Personligt golfudstyr
Alle kursusdeltagere skal være opmærksomme på, at man selv er ansvarlig for personligt
golfudstyr. Det vil sige golfbolde til spil på
golfbanen, tees, golfhandske, pitchfork.

Søhøjlandets Golf
Golfbane belliggende i smuk natur og bevæger
sig rundt på tre terræntyper: Et let skrånende
terræn ned mod golfhuset, en åben og let
bakket højslette med panoramaudsigt ud over
Gjern Bakker og Ådal samt i ældre skovklædte
slugter. Hullerne er varierede. Der er ikke to,
der ligner hinanden, så man får brug for alle
typer og længder af slag. Strategisk udformede huller, således at man skal overveje sin
slagplan, og vælge mellem den fornuftige og
nogenlunde sikre vej fra tee til green, eller den
mere risikable, som kan give gevinst eller tab.

Transport til golfbanerne
Transport til golfbanerne sker i egen bil eller
ved samkørsel med øvrige kursister. Kort og
rutebeskrivelser forefindes på højskolen.

DGU-kort
Du skal medbringe gyldigt DGU-kort for at
komme til at spille på stor bane.

Frokost
Når I er ude på de forskellige golfanlæg, vil
frokosten foregå i klubhuset lige efter formiddagens træning, typisk kl. 11.45 - 12.15.
Drikkevarer til maden er for egen regning.

Kort om Nørgaards Højskole
Højskoleundervisning
Hver dag begynder med morgensamling og morgensang.
Øvrige højskolefag kan være foredrag, debat, studiekreds,
workshop, IT, motion, udflugt, musik og højskolesang.
Som deltager på et højskolekursus forventes det, at man
deltager i de programfastsatte aktiviteter.
Skolens faciliteter
Nørgaards Højskole råder over mange fine faciliteter,
som du/I frit kan benytte under jeres ophold. Altså, hvis I
kan finde tid til det....

Skolens økologiske køkken
Nørgaards Højskoles køkken har Det Økologiske
Spisemærke . At spise på Nørgaards skal nydes og
huskes i lang tid fremover. Måltiderne skal være med
til at give jer fornyet energi, således at I kan følge med
i højskoleaktiviteterne hele dagen på fuldt blus.

Blandt de mange faciliteter kan nævnes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fitnesslokale og sauna
fri adgang til svømmehal med 25 mtr. bassin og varmtvandsbassin (ca. 340 C) i off. åbningstid (lukket uge 31)
hyggelige opholdsstuer med kabel-tv
bibliotek og læsestue med diverse dagblade
trådløst internet på hele skolen
multitårn til klatring, rappelling, gynge m.m.
pejsestue med åben pejs
multisal til bevægelse, dans, musik og konference
digital biograf med 24 sæder
kreative værksteder: maleri, keramik og metal
foredragssal, lydstudie og filmværksted
3-D golfsimulator med 40 internationale golfbaner
aktivitetsstuer m. pool, dart, spil og bordfodbold,
et hav af friluftsmuligheder, løb, kano & kajak,
vandreture, MTB, bålpladser, lystfiskeri m.m.
fri kaffe og te døgnet rundt i to opholdsstuer
reception - åbent dagligt mellem 12.00 - 14.00

Vores kostpolitik er at lave tingene fra bunden med
gode råvarer og årstidens udbud. Vi laver både traditionel og moderne sund dansk kost, men holder også
meget af at anvende råvarerne på nye måder, gerne
inspireret af spændende retter fra hele verden.
De tre hovedmåltider serveres som buffet, så man
kan selv sammensætte sit måltid. I løbet af ugen har
vi både en aften med fisk og vegetar. Desuden er der
mulighed for vælge vegatarret til aftenbuffet.
Spisetider i spisesalen*
Morgen		
Frokost		
Aften		

kl. 07.15 - 08.00
kl. 12.00 - 13.00
kl. 18.30 - 19.30

* spisetider og menu varierer afhængigt af årstid og kursus
lørdag morgen serveres morgenmad først fra kl. 8.00

Formiddag, eftermiddag og aften serveres kaffe, te og
vand med brød/frugt i spisesalen/pejsestuen/opholdstue, såfremt man befinder sig på højskolen.
Køkkenpersonalet værdsætter kontakten til husets gæster. Står I og mangler noget, har spørgsmål, forslag,
ros eller ris skal I bare tag fat i os.
Vi ønsker hele tiden at forbedre os og give det bedste
til husets gæster, kursister og elever.

Praktisk information
Tilmelding

Indkvartering

Tilmelding til kurserne på Nørgaards Højskole kan ske
online via vores hjemmeside: www.nrgaard.dk eller
ved at kontakte os telefonisk på 86 68 23 00.

Indkvarteringen på Nørgaards Højskole er helt i top,
og der er 210 sengepladser at vælge imellem, fordelt
på fire værelsestyper. I kursusgebyret er inkluderet
sengelinned og 2 håndklæder per deltager.

Da vi tit har ventelister til vores kurser, og da mange til
tider finder lidt sent ud af, at de gerne vil på højskole,
har vi følgende betingelser ved tilmelding og tilbagebetaling ved framelding:

• Ved tilmelding betales et depositum på
1200 kr. eller det fulde kursusbeløb.

Værelsestillæg
Type
1

• Ved framelding op til 4 uger før kursusstart tilbagebetales kursusgebyr minus
depositum.

2

• Ved framelding senere end 4 uger før
kursusstart betales intet tilbage.

4

Depositum skal være indbetalt inden 10 dage efter
tilmelding. Husk at du/I oplyse skolen indenfor 3 dage
efter tilmelding, hvis du/I ikke ønsker eller er i stand til
at komme til det reserverede kursus.

3

Beskrivelse
Indkvartering på dobbeltværelse,
hvor der deles 1 bad og 1 toilet
med et andet værelse

Pris
0

Enkeltværelse, hvor der deles 1 bad
og 1 toilet med et andet værelse

400

Dobbeltværelse m.eget bad/toilet
(gebyr deles af 2 pers.)

400

Enkeltværelse m.eget bad/toilet

600

Alle værelser indeholder seng, skrivebord, stol, bogreol,
og garderobeskab.

VELKOMMEN
Nørgaards Højskole

Afbestilling
Det kan desværre ske, at du/I bliver nødt til at afbestille
opholdet hos os. Derfor anbefaler vi, at du/I sikrer dig/
jer ved at tegne en afbestillingsforsikring hos eget
forsikringsselskab eller via Europæiske Rejseforsikring.
Ekspeditionsgebyr
Ved tilmelding skal der vælges, om du/I ønsker at modtage kursusmateriale, faktura, program og deltagerliste
elektronisk eller med posten. Ønsker man at modtage
materialet elektronisk, skal man huske at meddele det
og oplyse sin e-mail adresse ved tilmelding.Såfremt
man ønsker at modtage førnævnte materiale fysisk med
posten tillægges et ekspeditionsgebyr på 60 kr.

Følg Nørgaards Højskole på de sociale medier:
Facebook
instagram.com/nrgaards

Titel

Tidspunkt

Uge

Pris

Nørgaards Højskoles
Ryder Cup 2021

24.05 - 29.05

21

5.095

Golf og højskole

30.05 - 05.06

22

5.395

Golf og højskole

06.06 - 12.06

23

5.395

Golf for singler

13.06 - 19.06

24

5.675

Golf og højskole

20.06 - 26.06

25

5.395

Golf og højskole

05.07 - 11.07

27

5.395

Golf og højskole

11.07 - 17.07

28

5.395

Golf og højskole

18.07 - 24.07

29

5.395

Golf for singler

25.07 - 31.07

30

5.675

Golf og højskole

01.08 - 07.08

31

5.395

Golf og højskole

08.08 - 14.08

32

5.395

Golf og højskole

29.08 - 04.09

35

5.395

Golf og højskole

11.09 - 17.09

37

4.895

Alle kursuspriser er inkl. moms, kost, logi, udflugter, internet, undervisningsmateriale, entre og undervisning. Pungen kan med
andre ord blive i lommen under hele opholdet – hvis altså ikke der skal købes postkort eller drikkes et glas vin til maden.
Der tages forbehold for trykfejl og udefrakommende prisstigninger og tillæg, som Nørgaards Højskole ikke har indflydelse på.
Spørgsmål og tilmelding kan ske ved at
rette henvendelse til skolens sekretariat
på telefonnummer 86682300 eller online
på vores hjemmeside: nrgaard.dk
eller din tilmelding kan sendes til vores
adresse:
Nørgaards Højskole
Vestre Ringvej 9
8850 Bjerringbro

