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Kontaktinfo 

Begynderudvalget  
 
Kristoffer Frøge (Delt Formand)   kristoffer88@hotmail.dk  T 3131 0630 

Michael Sørensen (Delt Formand) mich841d@gmail.com  T 2349 6833 

Træner 

Torben Kastbjerg   manager@vejengolfklub.dk T 6175 2050  

Regel- og Handicapudvalg 
Henrik Krebs jensen  henrikkrebsjensen@gmail.com T 5224 6373 

 

Kontor 
Pia Vahlun                  mail@vejengolfklub.dk  T 7536 8082 

Velkommen i Vejen Golfklub 
 

Tak fordi du valgte at prøve kræfter med golfspillet i Vejen Golfklub.  Det er vi rigtig glade for. 

Vi er en klub, der stræber efter at have plads til alle – uanset alder og niveau.  

Som prøvemedlem er det meningen, at du kan få en smagsprøve på, hvad det vil sige at være 

medlem af vores klub. 

Vi håber, at du får en god oplevelse, og føler dig godt modtaget i klubben. 

 

Rigtig god fornøjelse med spillet. 

 

Venlig hilsen 

Kristoffer Frøge/Michael Sørensen 

Formand for Begynderudvalget 
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Prøvemedlemsskab af Vejen Golfklub 
 

Forløbsresumé 
1. Når du har tilmeldt dig som prøvemedlem og vi har registreret din indbetaling, tildeles du 

straks en mentor som introducerer dig til forløbet.  

Nu kan du frit benytte Vejen Golfklubs træningsfaciliteter og akademibanen. 

Du får tildelt et medlemsnummer og en tilhørende kode til golfbox. 

2. Mentoren bliver din personlige vejleder, kontaktperson og spillemakker i prøveperioden. 

Du kan spørge ham/hende om alt. Mentorer er en af klubbens mange frivillige, og 

mentorer deltager også i en turnusordning ved onsdags- og starters turneringer. 

3. Hver mandag morgen, tirsdag og torsdag aften (fra april til medio oktober – med 

undtagelse 2 uger i sommerferien), vil der være undervisning ved klubbens professionelle 

træner samt hjælpetrænere.  

Se datoer i aktivitetskalender bagerst. 

4. I prøveperioden, skal du deltage i Regelundervisning og efterfølgende regelprøve. Mulige 

datoer findes også i aktivitetskalenderen. 

5. Når regelprøven er bestået og du har deltaget i 2 onsdagsturneringer. Så kan du få tildelt 

”DGU-kort”. (forudsat at du indbetaler forholdsmæssigt kontingent). 

6. Du bliver oprettet i golfbox som ”WHS begynder” og får tildelt en handicapscore på 72. Din 

handicapscore bliver reguleret ned i takt med, at de indleverede scores ved spil på 

Akademibanen bliver bedre. Når du første gang har indleveret en handicapscore på 54 eller 

derunder, vil din status som ”WHS begynder” blive ophævet og dine tidligere scores bliver 

slettet, du spiller nu med et handicap på 54 efter ”WHS reglerne”. Du kan herefter spille på 

18-hulsbanen, forudsat du har fuldmedlemsskab eller betalt greenfee.  

Spørg din mentor omkring dette efter behov. 

7. Senest ved prøvemedlemsskabets ophør skal der uanset handicap, betales 

forholdsmæssigt kontingent for at bevare spilleretten i VKG.  

Du kan hører dine muligheder på kontoret i klubhuset. 
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Uddybende beskrivelse af forløbets begreber 

Undervisning ved klubbens professionelle træner 
 
Vores træner Torben er passioneret omkring det at lære fra sig, og har den klare overbevisning, at 

alle kan lære at spille golf! 

Undervisningen hos Torben kommer til at foregå hver mandag og tirsdag (fra april til medio 

oktober), og her vil du blive introduceret til samtlige af spillets facetter, så du er rustet til at 

komme i gang med spillet på banen. 

Regelinformation 
Prøvemedlemmerne skal deltage i én regelundervisning og én regelprøve, der afholdes i henhold 

til aktivitetskalenderen. Tilmelding sker til sekretariatet eller i bogen på torvet. 

Regelundervisning  

Til regelundervisningen af ca. 3 timers varighed, vil det meste foregå udendørs ved gennemgang af 

hul 18 fra tee-sted til green. Husk derfor at have tøj og fodtøj på, som passer til udendørs ophold. 

Det er en god ide, at have læst lidt i regelbøgerne, inden du skal til regelundervisning. 

Der afsluttes med udlevering af øve-regelprøve, som løses som hjemmeopgave og medbringes til 

regelprøven. 

Regelprøve 

Øve-regelprøven gennemgås, og deltagerne får oplyst de relevante regelhenvisninger. 

Derefter udleveres regelprøvehæftet med 30 spørgsmål og svarark. Der må bruges 1-1½ time til 

besvarelsen. For at bestå må der højst være 3 fejl.  
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Onsdags-turnering for begyndere 
Hver onsdag igennem sæsonen vil der blive afholdt turnering for alle begyndere der er startet i 

indeværende eller sidste år på Akademibanen, alle ”hold” har en mentor med. Starttidspunkt i 

henhold til aktivitetskalender. 

Scorekort udfyldes manuelt med den handicapscore, som fremgår af dit scorearkiv i golfbox.  

Scorekort skal af hensyn til planlægning afleveres senest 15 min. før start for at kunne deltage.  

Prisen for deltagelse er kr. 25,- og der vil blive overrakt præmier for de bedste præstationer i hver 

række. 

Du skal minimum deltage 2 gange i en onsdagsturnering som prøvemedlem. 

”Starters” – på 18 huls banen 
Når du har spillet dig ned i hcp. 54, har meldt dig ind i klubben - og dermed fået DGU kort, kan du 

deltage i ”Starters”-turneringen på 18 huls banen. Der spilles 9 huller i 2 eller 3 rækker. 

Prisen for deltagelse er kr. 25,- og der vil blive overrakt præmier i hver række. (forudsat du er 

fuldmedlem ellers betales greenfee) 

 

Afslutningsturnering for årets begyndere 
Der afholdes en afslutningsturnering i september for årets begyndere, starters og udvalg. 

De prøvemedlemmer, som endnu ikke har spillet sig ned til hcp 54, anvender deres handicapscore 

jf. deres scorearkiv. 

Turneringen afvikles på 18-huls banen med start kl. 08.30. Se dato i aktivitetskalenderen. 

Umiddelbart efter spillet vil ”The Rookie of the year” også blive kåret. Det er sæsonens 

prøvemedlem, som ved turneringens ende har opnået det laveste handicap. 

Det koster 100kr at deltage. 

Praktiske informationer 
 

I Vejen Golfklub forventer vi, at ansatte, gæster og medlemmer overholder og respekterer 

golfreglerne. Det gælder selve spillet, etiketten på banen og i den adfærd, der udvises overalt hvor 

man færdes i klubben, og i de funktioner der varetages.  
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Spillets ånd 
I modsætning til mange sportsgrene spilles golf for det meste uden en dommers 

overvågning. Spillet funderer sig på den enkeltes ærlighed og oprigtige intention om 

at vise hensyn over for andre spillere og at spille efter reglerne.  

Se Ordens- og etiketteregler for Vejen golfklub. 

 

Rigtig god tur!  

Begynderudvalget 

 

 

 
  



8 

Aktivitetskalender 2021 
 
Måned Ugedag Dato Starttid Aktivitet Ansvarlig 

April Onsdag 7. 17.30 Onsdagsturnering Hold 4 

 

April Onsdag 14. 17.30 Onsdagsturnering 

 

Hold 1 

 

April Onsdag 21. 17.30 

18.00 

Onsdagsturnering 

Regel 1 

Hold 2 

Regeludvalg 

April Onsdag 28. 17.30 

18.00 

Onsdagsturnering 

Regel 2 

Hold 3 

Regeludvalg 

Maj Onsdag 5. 18.00 

18.00 

17.30 

Onsdagsturnering 

Starters 

Regelprøve 

Hold 4 

Holdkaptajner 

Regeludvalg 

Maj Onsdag 12. 18.00 

18.00 

Onsdagsturnering 

Starters 

Hold 1 

Holdkaptajner 

Maj Onsdag 19. 18.00 

 

Holdturnering 
(nærmere info følger) 

Hold 2 

Holdkaptajner 

Maj Onsdag 26. 18.00 

18.00 

18.00 

Onsdagsturnering 

Starters 

Regel 1 

Hold 3 

Holdkaptajner 

Regeludvalg 

Juni Onsdag 2. 18.00 

18.00 

18.00 

Onsdagsturnering 

Starters 

Regel 2 

Hold 4 

Holdkaptajner 

Regeludvalg 

Juni Onsdag 9. 18.00 

18.00 

17.30 

Onsdagsturnering 

Starters 

Regelprøve 

Hold 1 

Holdkaptajner 

Regeludvalg 

Juni Onsdag 16. 18.00 

18.00 

Onsdagsturnering 

Starters 

Hold 2 

Holdkaptajner 

Juni Onsdag 23. 18.00 

18.00 

Onsdagsturnering 

Starters 

Hold 3 

Holdkaptajner 

Juni Onsdag 30. 18.00 

18.00 

Onsdagsturnering 

Starters 

Hold 4 

Holdkaptajner 

Juli Onsdag 7. 18.00 

18.00 

Onsdagsturnering 

Starters 

Hold 1 

Holdkaptajner 

Juli Onsdag 14. 18.00 

18.00 

Onsdagsturnering 

Starters 

Hold 2 

Holdkaptajner 

Juli Onsdag 21. 18.00 

18.00 

Onsdagsturnering 

Starters 

Hold 3 

Holdkaptajner 

Juli Onsdag 28. 18.00 

18.00 

Onsdagsturnering 

Starters 

Hold 4 

Holdkaptajner 

August Onsdag 4. 18.00 

18.00 

Onsdagsturnering 

Starters 

Hold 1 

Holdkaptajner 

August Onsdag 11 17.30 

17.30 

Onsdagsturnering 

Starters 

Hold 2 

Holdkaptajner 

August Onsdag 18. 17.30 

17.30 

18.00 

Onsdagsturnering 

Starters 

Regel 1 

Hold 3 

Holdkaptajner 

Regeludvalg 

August Onsdag 25. 17.30 

 

17.30 

Holdturnering 

(Nærmere info følger) 

Regelprøve 

Hold 4 

Holdkaptajner 

Regeludvalg 

September Onsdag 4 17.00 

17.00 

Onsdagsturnering 

Starters 

Hold 1 

Holdkaptajner 

September Mandag 2.  19.00-20.30 Informationsmøde Begynderudvalg 

September Onsdag 9. 17.00 

17.00 

Onsdagsturnering 

Starters 

Hold 2 

Holdkaptajner 

September Onsdag 16. 16.30 

16.30 

Onsdagsturnering 

Starters 

Hold 3 

Holdkaptajner 

September Søndag 19. 8.30 Afslutningsturnering 

For Begyndere/Starters 

Begynderudvalget 

Mentorer/Holdkaptajner 

 

Bemærk: Scorekortet 

SKAL være afleveret 

½ time før starttiden 

 

 

     

 Tirsdag 

 

 

Ugerne 14-41 

 

18.00-19.00 

19.00-20.00 

Træning Prøvemedlemmer + 

spillere over hcp. 36 

Træner Torben Kastbjerg + 

hjælpetrænere 

 Torsdag Ugerne 14-41 18.00-19.00 

19.00-20.00 

Træning Prøvemedlemmer Træner Torben Kastbjerg + 

hjælpetrænere 

 Mandag Ugerne 14-41 10.00-11.00 Træning Prøvemedlemmer Træner Torben Kastbjerg 
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