Ütőt fogtak fiúk, lányok
Eredményesen zárult a szarvaskúti golfklub első tehetségkutató hétvégéje
Az első időpont teljesen betelt, s szombat délutánra is voltak jelentkezők a Forest Hills
Golf & Country Club tehetségkutató hétvégéjén. A szervezők a nem túl kedvező
időjárási körülmények miatt végül egy napba sűrítették a programot.
– Fiúk, lányok vegyesen érkeztek, főleg Zircről. Egészen csöppségek is ütőt fogtak.
Voltak közöttük ügyesek, akiket biztos, hogy ki fogunk választani – számolt be az első óra
tapasztalatairól Révész Tamás klubigazgató. Úgy döntöttek, többször is megrendezik az
akciót, a következőt rögtön két hét múlva, egy országos Nyílt Hétvégével egybekötve. Az a
cél, hogy felállítsanak egy junior csapatot, akikből négy-öt éven belül akár válogatott
kerettagok is lehetnek – tette hozzá.
Magas fáktól szegélyezett dimbes-dombos táj, kanyargó patakkal a mélyén – ebben az
idilli környezetben nyitotta meg kapuit márciusban a Bakony első golfcentruma. A klub –
ifjúsági programjának részeként – ingyenes tehetségkutató hétvégét hirdetett meg 8-16 éves
fiatalok számára. Az ügyesebbeket kiválasztják, s felnőttkorukig ösztöndíjprogramban
foglalkoztatják. Aki el szeretné magát kötelezni a golf mellett, annak munkát ajánlanak majd.
A Forest Hills a napokban kötött együttműködési megállapodást a fővárosi Golftanyával.
Leszögezték: kizárólagos partnerei lesznek egymásnak, ami azt jelenti, hogy más klubokkal
nem kötnek egyezséget. A két klub közös juniorprogram indítását tervezi, melynek keretében
a gyermekek képzését és pályajátékukat egységes rendszerben szervezik és oktatóik is együtt
fognak dolgozni ezen a területen. Továbbá közös golfversenyeket szerveznek Szarvaskúton és
a Golftanyának helyet adó Hajógyári Szigeten.
A Forest Hills Golf & Country Club elsődleges céljának tűzte ki, hogy a régió lakóit
közelebb hozza, megismertesse ezzel a rendkívüli tradíciókkal rendelkező sportággal. A
régióban úttörő szerepet vállalnak a golfsport népszerűsítésében, amit elsősorban a gyermekek
bevonásán keresztül kívánnak elérni. – Tömegsporttá szeretnénk fejleszteni a golfozást –
enged bepillantást nyerni a terveikbe Révész Tamás, aki pályafutása során mintegy 100-150
gyermekkel foglalkozott már. Ezt úgy szeretnék elérni, hogy a golfot összekapcsolják más
sportágakkal, például az elképzelések között szerepel futóverseny rendezése is. A fiatalok
előtt nagy lehetőség nyílik meg, különböző országokba juthatnak el, ha szorgalmasak és
eredményesen szerepelnek. A nemzetközi versenyeken a magyar golfszövetség által
biztosított egyenruhát ölthetik fel – tudtuk meg a klubigazgatótól.
A Magyar Golf Szövetség április 14-15-én az összes hazai létesítményben teljesen
ingyenes nyílt hétvégét tart, ahol ki lehet próbálni és meg lehet ismerkedni a golffal, akár mint
sporttal, akár mint életformával. Mint azt korábban említettük, a szarvaskúti klub a második
tehetségkutató akciójával köti össze a programot. – A jövő heti golfhétvége ugyanúgy
regisztrációs. Ha valakinek nincs internetes elérhetősége, akkor telefonon keresztül kell
jelezni a részvételi szándékot, és az ügyfélszolgálatos munkatárs segíti a regisztrációt –
mondta el Révész Tamás.
Amikor indulni készülök, a létesítményben már a következő, délutáni turnusra
készülődnek. Tíz fiatallal egy oktató foglalkozik egyórás időkerettel. Érdekesség, hogy még
Írországból is érkezett Szarvaskútra oktató. Miután összeismertet vele a klubigazgató,
elmondja: angolul tanítja a fiatalokat, így aztán a golfnövendékek a nyelvtanulást sem
kerülhetik meg.

Több zirci fiatal próbálta ki a golfozást a Forest Hills tehetségkutató hétvégéjén

A golf az első, 1896-os újkori olimpia sportágai közé tartozott, majd a múlt század elején
kikerült az ötkarikás játékok közül. Most reneszánszát éli, amit mi sem bizonyít jobban,
minthogy felvételt nyert a 2016-os Rio de Janeiro-i olimpiára. Magyarországon 26
golflétesítmény található, ebből kettő Veszprém megyében.

A nyílt hétvégére regisztrálni a www.agolfmindenkie.hu honlapon lehet!
Kelemen Gábor

