
  

 

Medlemsguide  
for  

Vejen Golfklub 
2018 

Vigårdsvej 2  6600  Vejen Tlf. 7536 8082 
mail@vejengolfklub.dk  www.vejengolfklub.dk 

Turneringskalender - 
se side 14 

25 års jubilæum i 2018 
 
Se programmet på hjemmesiden samt 
på vores facebook side. 
 
Sommerferie tilbud uge 28-29 med 
greenfee til 75 kr. og jubilæumsplatte i 
Caféen til 75 kr. 
 
I uge 32 sætter vi alle sejl til med aktivi-
teter hele ugen. 
Reception fredag d. 10. august 
Åbent hus, jubilæumsturneringer og -
fest lørdag d. 11. august 
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Bagmærke 
Vi har ikke længere bagmærker—DGU kortet er medlemsbeviset. 
 
Bagskab 
Til opbevaring af udstyr kan der lejes bagskabe i Stalden. Yderligere information om 
disse får du ved henvendelse til sekretariatet. 
Alle brugere af Stalden / bagskabene har fået udleveret en chip til åbning af døren til 
Stalden. 
Såfremt du mister din chip til Stalden koster en ny kr. 60,00. 
Til el skabe er der pr. skab udleveret 1 stk. nøgle. Herudover opbevarer sekretariatet 
en ekstra nøgle. 
 
Bøger 
”Golfreglerne” kan købes i sekretariatet for kr. 30,00. 
Et udvalg af DGU-publikationer kan også købes i sekretariatet. Der henvises til 
www.dgu.org, hvor samtlige publikationer kan ses. 
 
Børn på anlægget 
Af sikkerhedsmæssige årsager er det ikke tilladt at medbringe barnevogne, bæresto-
le og lign. på anlægget. Børn under 12 år skal være i følge med en voksen. 
 
Dansk Golf 
Magasinet Dansk Golf sendes til husstanden. 
 
DGU kort fuldgyldigt medlem 
DGU kortet giver adgang til at bestille tider på 18 hullers banen, når dit handicap er 
54 eller derunder. Magnetstriben på kortet er aktiveret, således at kortet indeholder 
oplysninger om dit navn og aktuelt handicap. Kortet kan spærres i tilfælde af mang-
lende betaling af kontingent, karantæne, tyveri af kortet eller lignende. 
HUSK altid din kode til DGU-kortet. Har du glemt koden, kan vi i sekretariatet give 
dig en ny kode, som du selv kan bestemme. 
DGU kortet skal altid medbringes på banen. 
 
DGU kort mærket med F 
DGU’s repræsentantskab vedtog 18. marts 2017, efter forslag, at der ikke længere 
skal være printet F på fleksmedlemmers DGU-kort. 
Alle har det samme DGU kort 
 
Kortet skal bruges, når du spiller på baner med kortlæser og på baner med tidsbestil-
ling.  Kortlæseren checker dine oplysninger i DGU-basen, som er en database, alle 
golfklubber i Danmark er koblet op til. Udenlandske klubber vil kunne checke dine 
oplysninger via www.dgu.org. 
 
Mister du dit DGU-kort, kan du købe et erstatningskort for kr. 150,00, som betales til 
sekretariatet ved bestilling. 
 
Hunde 
Det er tilladt at medbringe hunde i snor. 
 
Frivillig arbejdskraft 
Som i alle andre foreninger udføres en del af arbejdsopgaverne i golfklubben af en 
række frivillige. Uden disse mange frivilliges indsats ville det være umuligt at drive 
klubben på den måde, det gøres. 
Udover frivillige medlemmer i diverse udvalg (se afsnittet ”udvalg”) har vi følgende 
grupper af frivillige hjælpere. Er du interesseret i at yde en frivillig indsats, kan du se 
mulighederne herunder. 
Forårsklargøring. 
Greenkeepernes støttegruppe:  
En gruppe som stiller op, når der skal  ordnes bunkers, fældes træer, flyttes jord og 
meget andet.  
En gruppe til at holde området omkring klubhuset 
Kontakt Chefgreenkeeper Niels Kamp på tlf. 51296395. 
Baneservice: En gruppe frivillige, som på skift kører rundt på anlægget - se i øvrigt 
baneservice andet sted i denne guide. 
 
 
 
 
 
 
 

Diverse nyttige  
oplysninger 

http://www.dgu.org/
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Greenfee 18 hullers banen 
Priserne på green fee er følgende: 
Hverdage:   Seniorer:    kr. 325,-  Juniorer  kr. 150,-  
Weekend / helligdage: Seniorer:    kr. 375,-  Juniorer  kr. 175,-  
 
Priserne er gældende for hele dagen. 
 
Greenfee Akademibanen 
Hverdage:   Seniorer kr. 150,-  Juniorer  kr. 100,- 
Weekend/helligdage: Seniorer kr. 200,- Juniorer  kr. 125,- 
 
Priserne er gældende for hele dagen. 
 
Rabataftaler med andre klubber. 
Fuldgyldige medlemmer fra følgende klubber får  rabat på ovennævnte priser: 
Esbjerg, Kaj Lykke, Henne, Gyttegård, Holsted,  Blåvandshuk, Ribe, Outrup ,  
Give, Breinholtgård, Sorø og Toftlund får 100 kr. i rabat. Birkemose får 50 kr. i rabat 
og Trehøje samt Golf Club an der Schlei får 50%. 
Vores gæster får automatisk den korrekte rabat på betalingsterminalen.. 
De ovenfor nævnte rabatter (eller andre rabatformer) kan ikke kombineres. 
Ovenstående gælder ikke flex medlemmer. 
 
Som fuldgyldigt medlem i Vejen Golfklub spiller du med samme rabat på greenfee i 
følgende klubber: 
Breinholtgård, Esbjerg, Kaj Lykke, Henne, Gyttegård, Holsted, Blåvandshuk, Ribe, 
Outrup, Give, Birkemose, Sorø, Toftlund, Trehøje og Golf Club an der Schlei.  
Se opslag i den pågældende klub. 
Desuden spilles der gratis i Dejbjerg. 
De ovennævnte rabatter (eller andre rabatformer) kan ikke kombineres. 
Ovenstående gælder ikke flex medlemmer. 
 
Junior aftale. 
Via DGU har vi indgået en gensidig greenfee ordning med gratis spil  for juniorer iføl-
ge med 1 betalende voksen. Listen over deltagende klubber samt yderligere informa-
tioner findes i juniormappen. Sidste nye opdatering finder du på www.dgu.org. 
 
Gæsterabat 
Som fuldgyldigt medlem i Vejen Golfklub kan du tage én gæst med på en privat runde 
til reduceret (35%) greenfee på 18 hullers banen og på Akademibanen (gæsten skal 
naturligvis opfylde gældende regler, og skal være fuldgyldigt medlem).  
Beløbet fremkommer automatisk ved valg af ”spil med medlem” på betalingstermina-
len. 
 
Flex medlemmer kan ikke tage gæster med til nogen former for rabat. 
 
Hole in one  
Skal være spillet med en medspiller/markør, eller slaget skal være overværet af et 
vidne. Slaget skal være første slag på hullet. Det vil sige, at hole in one med en ny 
eller provisorisk bold ikke anerkendes. 
Slaget skal være slået til den ordinære green fra det ordinære tee sted. 
Er disse betingelser opfyldt, skal du aflevere dit korrekt udfyldte scorekort i greenfee-
boxen med tydelig markering af,  på hvilket hul bedriften er sket. Sekretariatet sørger 
for navn på tavlen i klubhuset. Ved førstgivne lejlighed vil der blive udleveret chokola-
de sponseret af Ole’s Chokolade og whisky sponseret af klubben. 
 
Hvem kan benytte golfbanerne: 
Akademibanen/Læborg Pay & Play: 

 Alle 

 Børn under 12 år – dog kun ifølge med voksne. 
 
18 hullers banen 

 Fuldgyldige medlemmer og long distance medlemmer af Vejen Golfklub 

 Medlemmer af E20 

 Betalende greenfee gæster med gyldigt DGU kort eller lign. udenlandsk kort 

 Juniorer, der fra klubbens pro har fået spilletilladelse 

 Deltagere i DGU-turneringer inkl.. regionsturneringer, gæstende pro´er, spillere 
med DGU- og andre frikort. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diverse nyttige  
oplysninger 
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Håndbog for Vejen Golfklub 
I sekretariatet finder du nyeste udgave af ”Håndbog for Vejen Golfklub”, som bl.a. be-
skriver klubbens styringsgrundlag med visioner, hovedmål samt alle udvalgsbeskrivel-
ser. 
 
Klubber i klubben 
Ved at deltage i en af disse har du mulighed for hurtigt at lære klubbens øvrige med-
lemmer at kende. 
 
Torsdagsherrerne spiller torsdage med start kl. 15.00/17.00 
kontakt Peder Lunde tlf. 2085 9840 
 
Lady Golf spiller tirsdage med start kl. 9.00 – 16.00/17.00 – 18.00/19.00  
kontakt Karen Vestergaard tlf. 2937 9658 
 
Seniorer spiller tirsdage med start kl. 9.00/10.00      
Kontakt John Andersen tlf. 7557 2681 
 
Ovennævnte har gunstart – tidsbestilling er suspenderet, men banen er ikke lukket. 
 
Begyndere 
Begyndere  træner og spiller på Akademibanen. 
Som begynder i Vejen Golfklub får man: 
- tildelt en personlig mentor  
- undervisning ved træner x 2 ugentligt samt egelundervisning 
- begynderturneringer 
- frit spil på Akademibanen (9 hullers banen) 
Kontakt kontoret eller Gitte Lunde tlf. 20601126 
 
Kontingent 
Årlig pris for medlemskab         kontingent 
Junior (til og med det år man fylder18 år)      1.450,- kr. 
Ynglinge (til og med det år man fylder 24 år)     3.325,- kr. 
Studerende (med fremvisning af studiekort)     3.325,- kr. 
Senior (fra det år man fylder 25 år)      6.225,- kr. 
Pensionist (fra det år man fylder 65 år      5.875,- kr. 
Pensionist > 80 år (fra det år man fylder 80 år)    3.425,- kr. 
Ægtefælle          5.575,- kr. 
Passivt medlem            800,- kr. 
Longdistance medlem             1.500,- kr. 
Akademibanemedlemskab (9 huller)      3.550,- kr. 
Flex( Inkl. frie bolde på driving range + 1 stk. greenfeebillet)  1.450,- kr. 
      
 

 Longdistance medlemskab kræver at hjemmeklub er tættere på bopæl og fuld-
gyldigt medlemskab af anden golfklub. Deltagelse i kluburneringer er muligt. 

 Indmeldte i 2010 og senere betaler årligt et indskudsgebyr på kr. 200,00. 
     
Kontingent opkræves 1. marts for et helt år. 
 
Passivt medlem 
Man kan ændre sit medlemskab til passivt medlem inden den 31. december med virk-
ning fra det førstkommende kontingentår. 
Man skal inden overgang til aktivt medlemskab igen min. stå som passivt medlem i ét 
år ellers opkræves kontingentdifferencen til fuldgyldigt medlemskab. 
Passive medlemmer har ingen rettigheder. Bagmærke og DGU kort returneres til se-
kretariatet. 
 
Ændringer i medlemsstatus skal altid meddeles senest 31. december,  
for at have gyldighed fra førstkommende kontingentopkrævning. 
 
Nyheder 
På klubbens hjemmeside informerer sekretariat, bestyrelse og udvalg jævnligt om ny-
heder. Endvidere sendes der løbende nyhedsmail til medlemmerne. Husk selv at til-
melde dig nyhedsmailen på hjemmesiden (på forsiden nederst i højre hjørne). 
Det sker ikke automatisk ved indmeldelse. 
 

Diverse nyttige  
oplysninger 
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Ordensregler og praktisk information 
Disse findes på vores hjemmeside under bestyrelsen. 

 
 
Pay & Play 
Der spilles Pay & Play på 9 hullers banen – dvs. at alle, mod betaling af greenfee, 
kan spille golf.  
Pay & Play afdelingen hedder Læborg Pay & Play – og er en del af Vejen Golfklub. 
 
PGA Træner 
Hos klubbens pro kan du aftale træningslektioner (både individuelle og gruppe lektio-
ner) til fornuftige priser. Bookes via trænerens hjemmeside. 
 
Shop 
Shoppen´s åbningstider ses på hjemmesiden og som opslag.  
Tlf. 7536 8082—tast 2 
 
Regionsgolf Danmark 
Regionsgolf Danmark er holdturneringer, som spilles i flere rækker. Deltagelse i tur-
neringerne er gratis for den enkelte spiller. 
Tilmelding kan ske fra ca. 1. marts i  mappen, som ligger på Golftorvet ved opslags-
tavlen for medlemmer. 
 
Sekretariatet 
Er åbent:  
 
1. april – 30. sept. mandag - torsdag  kl. 09.00 – 15.00    
   fredag   kl. 09.00 – 12.00 
 
1. okt. – 31. marts mandag - onsdag  kl. 09.00 – 14.00 
   torsdag               kl. 09.00 – 13.00 
   fredag      efter aftale 
 
Bemærk venligst –  åbningstiderne er vejledende. Eventuelle ændringer vil fremgå af 
opslag på døren og/eller på hjemmesiden. Når vi er i sekretariatet udenfor de nævnte 
åbningstider, er du selvfølgelig altid velkommen til at komme ind. 
 
I sekretariatet kan du få svar på dine spørgsmål, eller du kan blive henvist til perso-
ner / udvalg, som kan hjælpe dig videre.  
Tlf. 7536 8082  E-mail: mail@vejengolfklub.dk. 
 
Uden for sekretariatet finder du en postkasse – heri modtager vi gerne gode idéer, ris 
og ros. 
 
Udmeldelse af Vejen Golfklub  
Medlemskab er bindende for et år. Udmeldelse skal ske skriftligt senest 31. de-
cember. Ved udmeldelse skal DGU kort afleveres til sekretariatet. Indskud betales 
ikke tilbage ved udmeldelse. 
 
Udvalgene 
Der er registreret følgende udvalg i Vejen Golfklub: 
1. Baneinspirationsudvalg 
2. Begynderudvalg 
3. Eliteudvalg 
4. Klubudvalg 
5. Juniorudvalg 
6. Regel- og Handicapudvalg 
8. Sponsorudvalg 
9. Turneringsudvalg 
10. Amatør og ordensudvalg 
 
Efter behov holder bestyrelsen individuelle og fællesmøder med udvalgene med hen-
blik på at koordinere arbejdet. 
Der henvises i øvrigt til udvalgsbeskrivelser på vores hjemmeside 
www.vejengolfklub.dk eller ”Håndbog for Vejen Golfklub”. 
 

Diverse nyttige  
oplysninger 
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Vedtægter 
Klubbens vedtægter kan ses i Håndbog for Vejen Golfklub samt på klubbens hjemme-
side. 
 
Golfbanen 
 
Affald 
Når du selv tager dit affald med tilbage til klubhuset, spares greenkeeperne for mange 
arbejdstimer. Husk også cigaretskoddene. Benyt venligst sorterings stationer til dåser/
flasker. 
 
Baneservice 
På 18 hullers banen og på 9 hullers banen / Akademibanen udføres der banekontrol.  
Der kontrolleres om spil er lovligt jf. hvem der kan spille på banerne (side 4) og om 
greenfee er betalt. Greenfee mærke bæres synligt.  
Desuden vurderes om spillet flyder tilfredsstillende. 
 
Greenkeeperne 
Greenkeeperne har til en hver tid fortrinsret på banen – Når der er den mindste fare 
for greenkeeperne, skal golfspillere afvente tydeligt signal fra greenkeeperne, inden 
de spiller videre. 
Greenkeeperne har pligt til – så vidt det er muligt med navn, klub og medlemsnum-
mer, at indberette overtrædere af denne regel til sekretariatet, hvorefter yderligere 
tiltag vurderes. 
 
 
Lokalregler for 18 hullers banen og Akademibanen ( 9hullers banen) 
1.Banemarkeringer: 
Hvide markeringer: Out of bounds 
Gule markeringer: Vandhazard.  
Røde markeringer: Parallel vandhazard.  
Blå markeringer: Areal under reparation.  
Blå pæle med sort top: Areal under reparation med spilleforbud. 
Grønne pæle: Droppezone.  
Markeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger. 
 
2. Sprinklere 
Lempelse for gene fra en ”ikke-flytbar forhindring” kan opnås efter Regel 24-2. 
Hvis en bold ligger through the green og en ikke-flytbar forhindring på eller inden for 2 
køllelængder fra greenen og inden for 2 køllelængder fra bolden forekommer på spil-
lelinien mellem bolden og hullet, må spilleren desuden tage lempelse uden straf såle-
des: 
Bolden skal løftes og droppes på det nærmeste sted i forhold til hvor bolden lå, som 
(a) ikke er nærmere hullet, (b) ikke har genen, og (c) ikke er i en hazard eller på en 
green. 
Bolden må renses, når den er løftet. 
 
3. Veje, henvisningsskilte, afstandsmarkeringer samt pæle og plader 
Sådanne er ”ikke-flytbare forhindringer”. Regel 24-2. 
På Akademibanen : Hvide pæle mellem hul 5 og hul 6 
Disse markerer kun Out of Bounds ved spil på hul 5. 
Ved spil på andre huller end hul 5, er disse pæle ”ikke flytbare forhindringer”. Er disse 
til gene for spillet, må bolden droppes iht. Regel 24-2. 
 
4. Bold på green flyttet uforsætligt 
Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1, modificeres således: 
Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarke-
ringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller no-
gen af deres caddier eller udstyr. 
Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i 
Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1. 
Denne Lokale Regel gælder kun, når spillerens bold eller boldmarkeringsmærke ligger 
på greenen, og flytningen er uforsætlig. 
Note: Hvis det fastslås, at en spillers bold på greenen blev flyttet som følge af vind, 
vand eller en anden naturlig årsag, såsom virkningerne af tyngdekraften, skal bolden 
spilles som den ligger fra sin nye placering. Et boldmarkeringsmærke flyttet under så-
danne omstændigheder skal genplaceres. 

Golfbanen 



7 

 

 
5. Flethegn og beskyttelsesnet ved tee-steder 
Disse er integrerende dele af banen. 
 
6. Droppezone for vandhazard mellem putting green og 18. hul 
Når bolden sidst krydser hazardens grænser på det stykke, der er markeret med grøn-
ne pæle, skal der (hvis spilleren ikke spiller bolden som den ligger) enten droppes en 
bold i droppezonen markeret med 4 grønne pæle bag søen eller spilles en bold i hen-
hold til Regel 26-1a. 
 
7.  Sten i bunkers 
Sten i bunkers er ”flytbare forhindringer”. Regel 24-1. 
 
Straf for overtrædelse af Lokal Regel 
Hulspil: Tab af hul – Slagspil 2 straffeslag 
 
8. Afstandsmålere 
For alt spil på denne bane, må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge 
en afstandsmåler. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til 
at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. højdeforskel, vind-
hastighed, m.v.), er dette et brud på Regel 14-3. 
 
En multi-funktionel enhed, såsom en smartphone eller PDA, må anvendes som en af-
standsmåler, men den må ikke bruges til at bestemme eller måle andre forhold, hvor 
det ville være en overtrædelse af Regel 14-3. 
 
Godkendt af DGU januar 2017 
 
Lokale ordensregler 
1. Out of bounds: 

Ejendomme, som er markeret med PRIVAT OMRÅDE – ADGANG FORBUDT,  må 
ikke betrædes. Bolde, som ligger på nabogrunden, må kun hentes med fiskestang. 

Overtrædelse af dette forbud kan medføre diskvalifikation og eller karantæne. 
2. Hul 18: 

På gult tee sted er det FORBUDT at slå over parkeringsplads, bygninger og på 
green samt spille bolden via hul 1 eller hul 9. 

Overtrædelse af dette forbud kan medføre karantæne. 
3. Andet: 

Det er forbudt at spille 5-bolde eller mere. 
Start fra hul 10 er alene tilladt, hvis der kun spilles 9 huller og kun hvis der er frit fra 
hul 9. 

 

Lokale etiketteregler 

1.  Læg opslåede tørv tilbage og tryk dem godt ned. 

2.  Riv i bunkers og læg riven på plads. 

3. Ret nedslagsmærker op på greens. 

4. Spilletempo: I R & A’s Golf – og amatørreglerne 2012 – 2015 står på s. 27 under 
Spilletempo : 

Det er en gruppes ansvar at holde trit med gruppen foran. Hvis den taber et helt 
hul og forsinker gruppen bagved, bør den opfordre gruppen bagved til at gå 
igennem; uanset hvor mange spillere, der er i denne gruppe. Hvis en gruppe 
ikke har tabt et helt hul, men det er klart, at gruppen bagved kan spille hurtige-
re, bør den opfordre den hurtigere spillende gruppe til at gå igennem ”. 
Din plads på banen er bagved dem foran og ikke foran dem bagved.  

5.  Antal spillere pr. bold: max 4. 

(Gentagne overtrædelser af etikettereglerne indberettes til sekretariatet). 
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Spil på banerne 
Der spilles til enhver tid i henhold til Golfreglerne, udgivet af DGU. 
Der spilles max 4 personer i en bold. 
En runde på 18 hullers banen må max. tage 4½ time. 
Der er tidsbestilling på 18 hullers banen og alle starter fra hul 1. 
Dog tilladt at starte fra hul 10, hvis man kun ønsker at spille 9 huller og forudsat at der 
ikke er spillere på vej fra hul 9. 
Sekretariatet har ret til at udfylde starttider op til 4-bolde alle dage. 
Hver spiller skal på en runde medbringe egen bag med udstyr for ikke at sinke spillet. 
Det anbefales, at der spilles i 4-bolde, hvilket giver det mest flydende spil for alle. 
 
 
Vinterregler 
Vi spiller til sommergreens hele året på 18 hullers banen, men når der er frost, for me-
get vand eller lign., spilles til vintergreen markeret med landmålerstok. 
Information om dag til dag situationen findes på opslagstavlerne i klubben og på klub-
bens hjemmeside. 
På Akademibanen spilles til sommergreens hele året uden restriktioner. 
I vinterperioden, typisk fra ca. november til marts, skal du benytte bærebag på 18 hul-
lers banen. 
Kan du af helbredsmæssige årsager ikke bære din bag hele vejen rundt – kan du i 
sekretariatet få en tilladelse til at anvende trolley. Kør i så fald kun i rough. 
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Turneringer 
 
Turneringsfee skal betales på spilledagen. EGA Handicap er påkrævet. 
Tilmelding kan ske via golfbox eller ved at kontakte den tilmeldingsansvarlige for den 
pågældende turnering..  Du kan til alle klubturneringer (dog ikke klubmesterskaberne) 
invitere en gæst med, greenfee iflg. gældende ordning. På dagen registreres ”spil med 
medlem” på Probox terminalen (flex medlemmer 1/1 fee) og turneringsfee i henhold til 
turneringspropositionerne. 
 
Startlister meddeles deltagerne direkte pr. mail og startlisterne offentliggøres på nettet 
senest fredag før turneringen. 
Scorekort SKAL være afhentet senest 15 minutter før start, med mindre andet er be-
skrevet i turneringspropositionerne. Manglende afhentning af scorekort inden for fri-
sten kan medføre diskvalifikation (R 33-1). 
Spillerne bør møde på første tee senest 5 minutter før starttid. Hvis en spiller ikke er 
klar til at starte på det tidspunkt, der er fastsat på scorekortet, medfører dette diskvali-
fikation (R 6-3a). Uret på bygningen ved Hul 1 er officiel tid. 
Evt. afbud skal ske senest kl. 08.00 på spilledagen til turneringslederen - oplys navn, 
medlemsnummer og turneringsdato/turneringsnavn. Der opkræves turneringsfee, hvis 
en spiller udebliver uden afbud. 
Som hovedregel er der gunstart på alle turneringer. Du finder turnéringskalenderen på 
hjemmesiden og på Golfbox 
 
 
 

Handicap 
 
Ekstra dag score (EDS) 
Spillere mellem handicap 4,5 - 36 kan spille 3 EDS runder pr. kalender uge.  
Spillere mellem 36 og 54 kan ubegrænset spille EDS. 
Spillere med handicap OVER 54 kan kun manuelt reguleres af klubberne indtil de når 
handicap 54. 
Vi har givet spillere ret til selv at indberette deres score. Henvend dig i sekretariatet 
hvis du er i tvivl om hvordan man gør. 
Spillere under 4,5 kan ikke selv indberette scorer, de skal aflevere scorekort i sekreta-
riatet. 
 
 
Registrering af handicap   
Opdateret handicap kan altid ses i Golfbox, samt i mappen på det indvendige torv. 
Handicapændringer foretages dagligt og ny liste sættes i mappen ca. hver 14. dag. 
Ved score bedre end handicap spiller du næste runde med dit nye handicap. Ved sco-
re dårligere end handicap spiller du først med dit nye handicap, når det er registreret i 
golfbox. EGA handicap kan generhverves ved at aflevere 3 scorekort indenfor en 6 
ugers periode. 
 
Det er muligt for alle golfspillere med et handicap over 11,5 at blive reguleret for en 9 
hullers runde. 
Dette betyder, at en spiller ikke kan indlevere et 18 hullers scorekort for at få en 9-
hullers handicapbehandling. 
Afleveres et scorekort, hvor alle 18 huller er udfyldt, bliver dette betragtet som en 18 
hullers runde. Afleveres et scorekort, hvor kun forni eller bagni er udfyldt, bliver dette 
betragtet som en 9 hullers runde. 
 
For 18 hullers banen også som forni, da vi ved indførelsen af tidsbestilling som hoved-
regel kun kan starte på hul 1. 
Ved spil af 9 huller, fordeles de tildelte slag over alle 18 huller på scorekortet. 
Når man har nået et handicap på 11,5 kan yderligere handicapregulering nedefter kun 
foregå via spil af 18 hullers runder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handicap 

Turneringer 
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Regulering af handicap. 
Regulering af handicap sker efter reglerne i EGA Handicapsystemet (den fulde udga-
ve af systemet findes på www.dgu.org.). Der henvises til ”Golfreglerne” - kan købes i 
sekretariatet. 
 
Handicap opdeles i følgende seks handicapgrupper (tabellen angiver også neutral 
zone og reguleringsfaktorerne for hævning og sænkning af handicap): 
 

 
 
 
Årsregulering 
Der vil hvert år ske en årsrevision af handicappet, kræver dog at der ved din første 
regulering er indberettet minimum 8 scorekort. 
 
For at opretholde et EGA handicap skal der afleveres minimum 4 scorekort pr. år. 
Ved spørgsmål  kontakt sekretariatet. 
 
 
 

Gruppe Handicap 
Neutral zone: 
Stableford po-
int 

Stablefordpoint 
færre end neutral zone 
samt No reurn: 
Tillæg til hcp. indekd 

Score bedre end til 
handicap: 
Fratræk pr. Stable-
fordpoint over 36 

1 Op til 4,4 35-36 0,1 0,1 

2 4,5 til 11,4 34,36 0,1 0,2 

3 11,5 til 18,4 33-36 0,1 0,3 

4 18,5 til 26,4 32-36 0,1 0,4 

5 26,5 til 36,0 31-36 0,1 0,5 

6 37 og derover 0-36 0 1,0 
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Klubhuset 
Adgang til klubhuset 
Klubhuset er åbent: 
 april – september kl. 06.00 – 22.00 
 oktober – marts kl. 07.00 – 19.00 
 
Udenfor ovennævnte tidsrum er alarmen aktiveret. 
 
Affald 
Henkast aldrig affald, heller ikke cigaretskod,  ølkapsler, papir og lign. Brug venligst de 
opstillede affaldsspande. Benyt de opstillede affaldsspande til flasker og dåser. 
 
Færdsel 
Indendørs færdsel skal foregå i rengjort fodtøj.  
 
Hunde 
Må ikke medbringes i klubhuset. 
 
Mad og drikkevarer 
Kun mad og drikkevarer købt i caféen må nydes i og omkring klubhuset. 
 
Omklædningsrum – bad – toiletter 
Efterlad disse som du selv forventer at finde dem. Luk vandhaner og sluk lyset efter 
dig. Fra 01. november til 1. marts er det ikke muligt at anvende badefaciliteter. 
 
Oprydning 
Anvendt porcelæn stilles på afrydningsvognen. Stole og borde stilles på plads. Tom-
me øl- og sodavandsflasker stilles tilbage i kasserne under afrydningsvognen. 
 
Opslagstavler i kælderen 
Udvalgstavlerne må kun benyttes af det ansvarlige udvalg. 
Andre opslag skal anbringes på den store tavle ved trappen til kælderen. 
 
Parkering 
Parkering udenfor parkeringspladsen er ikke tilladt. Dette gælder også langs Vigårds-
vej. 
 
Parkering af trolley 
Sker så disse ikke spærrer adgang til bygninger og terrasser. 
 
Rygning 
Rygning er tilladt udenfor. Gælder også E-cigaretter. 
 
Skader – mangler – klager 
Skal meddeles mundtligt eller skriftligt til sekretariatet. 
 
Stole og borde 
Stole og borde fra caféen må ikke benyttes på terrasserne. 
 
Vask af golfudstyr 
Skal foregå på vaskepladsen. 
 
Værdier og effekter 
Klubben påtager sig ikke ansvar for disse. Glemte sager opbevares i 2 måneder i de 
to skabe under trappen til Caféen. 
 
 
 
 

Klubhuset 



12 

 

 
Cafe Vejen Golfklub 

 
I sæsonen er caféen åben alle ugens dage. 
Mandag              kl. 12.00 - 18.30 
Tirsdag til Torsdag   kl. 12.00 - 22.00 
Fredag                     kl. 12.00 -18.00 
Lørdag                     kl. 12.00 -18.00 
Søndag             kl. 12.00 - 16.00 
 
 
Hver dag i sæsonen er det muligt at bestille mad, inden du går ud, så det er klar, når 
du kommer ind. 
Caféen serverer klassiske lækkerier og moderne kogekunst. 
Ved forespørgsel på individuelle arrangementer rettes henvendelse til 
caféen på tlf. nr. er 7536 8082—tast 2 
 

 
Træningsfaciliteter 

 
Driving range og trænings faciliteter 
Der er frie bolde på driving range for fuldgyldige medlemmer, Akademibanemedlem-
mer samt flex medlemmer af Vejen Golfklub. Ligeledes har gæster frie bolde. 
Driving range er lukket på mandage normalt i tidsrummet kl. 09.00-12.00, hvor der 
klippes græs. 
Når der indsamles bolde skal spilleren tage hensyn til opsamlingsvognen. 
Husk at sætte kurve/spande på plads, når du er færdig med din træning. 
 
Overdækkede udslagspladser 
Spillere under træning af klubbens professionelle træner har til en hver tid fortrinsret til 
de overdækkede pladser. 
 
Vinterregler på driving range 
I perioden 1. november – 31. marts skal du selv samle bolde – pas på du ikke bliver 
ramt. 
 
Indspilsgreens og bunkers ved klubhuset og på Akademibanen 
Her skal benyttes egne bolde. Husk at rive efter dig i bunkers og rette nedslagsmær-
ker op på greens. 
 
Putting greens ved klubhuset og på Akademibanen 
Her skal der benyttes egne bolde – indspil til putting green er ikke tilladt. 
 
 
Vejen januar 2018 
Bestyrelsen 

Caféen 

Træningsfaciliteter 
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Regler for tidsbestilling  
 
 

1. Der er obligatorisk tidsbestilling i Vejen Golfklub enten via 

www.vejengolfklub.dk,  www.golfbox.dk eller på skærmen på det indvendige 

torv i klubhuset. 

2. Tidsbestillingen gælder dagligt i perioden fra kl. 07.00 til kl. 20.00. 

3. Der er 7 og 8 minutters intervaller mellem starttiderne. 

4. Der kan bestilles starttider 28 dage frem. 

5. På Internettet skal tiden bestilles senest 30 min før start 

6. Der kan maksimalt bestilles 2 starttider pr. person pr. dag med min. 5 timers 

afstand mellem starttiderne. 

7. Der kan maksimalt bestilles 3 starttider i systemet samtidig. 

8. Antal spillere pr. tid min. 1 og max. 4. 

9. Sekretariatet har ret til at udfylde starttider op til 4-bolde. 

10. Urene på nordgavlen over proshoppen og på det indvendige torv viser den gæl-

dende tid. 

11. Den bestilte tid skal bekræftes på skærmen på det indvendige torv senest 10 

min. før start. Sker det ikke bliver spillerne registreret som ”no shows” og den 

reserverede tid bliver automatisk ledig, og kan reserveres af andre. Bekræftel-

sen kan ske individuel eller pr. gruppe, (spillere der er tilmeldt den pågældende 

tid sammen) 

12. Spillerne skal være fysisk tilstede på 1 tee senest 5 min. før starttiden. 

13. Spillerne skal respektere hinandens starttider på 1. tee, uanset eventuelle for-

sinkelser på banen 

14. Sekretariatet  kan bl.a. reservere tid til turneringer og til større grupper af gæ-

ster (min 12 spillere). 

15. På tirsdage (hele dagen) er tidsbestillingen suspenderet, men banen er ikke 

lukket.. 

16. Start fra hul 10 er alene tilladt, hvis der kun spilles 9 huller og hvis der er frit fra 

hul 9. 

 

Tidsbestilling 

http://www.vejengolfklub.dk/
http://www.golfbox.dk/
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TURNERINGSOVERSIGT 2018 

Dato Tid  Turneringsform Turneringsleder 

Søndag den 8. april 09:00 Åbningsturnering Greensome - 3 rækker Rigmor Grøn 

Søndag den 22. april 09:00 Jyske Bank turnering A-B-C-D-E-J Inga Gilling 

Søndag den 20. maj 05:00 Pinseturnering hold Bestball Peder Lunde 

Søndag den 20. maj 12:00 Pinseturnering  Single Peder Lunde 

Tirsdag den 5. juni 08:30 Pink Cup Dame A-Dame B-Herre Ove Jepsen 

Søndag den 10. juni 08:30 Profil Optik A-B-C-D-E-J Ove Jepsen 

Torsdag den 21. juni 11:00 Sydjysk Open A-B-C-D Inga Gilling 

Fredag den 22. juni 09:00 Sydjysk Open A-B-C-D Inga Gilling 

Lørdag den 23. juni 09:00 Sydjysk Open A-B-C-D Inga Gilling 

Søndag den 15. juli 08:30 Generationsmatch   

Søndag den 5. august 08:30 Cafe Vejen Golfklub/Albani A-B-C-D-E-J René Fryland 

Lørdag den 11. august  
Jubilæumsturnering/
Green2green   Rigmor Grøn 

Lørdag den 25. august 08:00 Klubmesterskab Max hcp 36 Bente Ølholm 

Søndag den 26. august 08:00 Klubmesterskab Finaler Bente Ølholm 

Søndag den 9. september 08:30 Toyota A-B-C-D-E Kurt Gyrup 

Lørdag den 15. september 13:30 Sponsor 9 huller greensome Ove Jepsen 

Søndag den 23. september 08:30 Begynder / Hcp. 37+ turnering A-B-C-D Peder Lunde 

Lørdag den 29. september 08:30 Hulspilsfinale Hulspil Ernst Bechmann 

Lørdag den 29. september 13:30 Frivillig match   

Søndag den 7. oktober 09:00 Champion of the Year A Ernst Bechmann 

Søndag den 7. oktober 09:00 Afslutningsturnering A Ernst Bechmann 
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                          Vejen Golfklub 

   Vigårdsvej 2 

   6600 Vejen 

   Tlf. 7536 8082 

   E-mail: mail@vejengolfklub.dk 

   www.vejengolfklub.dk 

 


