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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

Nyttige links for begyndere

Vejen Golfklubs Ordensregler (vejengolfklub.dk -> Gæster -> Ordensregler…)
Dansk Golf Unions artikler om Golfregler (danskgolfunion/sektionsside/de-nye-golfregler)
Dansk Golf Unions artikler om handicap (danskgolfunion.dk/hcp)
Artikel specielt om ”WHS begynder” (danskgolfunion.dk/artikel/handicapberegning-begynder…)
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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

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  onsdagsturneringer.

3. Hver mandag formiddag og tirsdag og torsdag aften (fra april til medio oktober – med undtagelse 2  
 uger i sommerrferien), vil der være undervisning ved klubbens professionelle træner 
 samt hjælpetrænere. Tilmelding via Golfbox / kurser.Se datoer side 4

4. I prøveperioden, skal du deltage i Regelundervisning og efterfølgende regelprøve.                 
 Mulige datoer findes ”Regelundervisning og -prøver for begyndere i 2021”, også i side 6.

5. Når regelprøven er bestået og du har deltaget i 2 onsdagsturneringer. 
 Så kan du få tildelt ”DGU-kort”, forudsat at du indbetaler kontingent.

6. Du bliver oprettet i GolfBox som ”WHS-begynder” og får tildelt et ”Laveste HCP resultat” på 72. 
 Dit ”Laveste HCP resultat” bliver reguleret ned i takt med, at dine indleverede scores ved spil på   
 Akademibanen bliver bedre. Når dit ”Laveste HCP resultat” kommer ned til eller under (54,0 + 2) 
 vil du blive registreret med et officielt Hcp. Din status som ”WHS begynder” bliver ophævet og 
 dine tidligere scores bliver slettet. Du spiller nu med et handicap på 54,0 eller derunder efter   
 ”WHS-reglerne”. Du kan herefter spille på 18-huls banen, forudsat du har teg-net fuldt medlemskab  
 eller betalt greenfee.

7. Se lidt flere forklaringer om WHS og ”Laveste HCP resultat på side 8. Og spørg din mentor. 
 Senest ved prøvemedlemskabets ophør skal der - uanset handicap, - betales kontingent for at 
 bevare spilleretten i Vejen Golfklub 
 
8. 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,tirsdag og torsdag (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.

Træning:

Mandag: kl. 10.00 - 11.00
Tirsdag: kl.  18.00 - 19.00
          kl.  19.00 - 20.00
Torsdag: kl.  18.00 - 19.00
          kl.  19.00 - 20.00
Tilmelding via Golfbox / kurser.

Regelinformation

Prøvemedlemmerne skal deltage i én regelundervisning og én regelprøve, der afholdes i henhold til 
oversigten på side 6 Tilmelding skal ske på Golfbox under Turneringer senest ugedagen før. 
Se flere detaljer på side 6 

Regelundervisning 

Regelundervisningen af ca. 3 timers varighed, vil 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. 
Der afsluttes med udlevering af tre små regelbøger og en skriftlig ”Øve-regelprøve” med 30 multiple 
choise-spørgsmål om forskellige regelsituartioner under en golfrunde. ”Øve-regelprøve” skal løses som 
hjemmeopgave og medbringes til regelprøven.

Regelprøve

”Øve-regelprøven” gennemgås, og deltagerne får oplyst de relevante regelhenvisninger, samt afklaring af 
relaterede regelspørgsmål.
Derefter udleveres ”Regelprøven” som også er 30 multiple choise-spørgsmål med svarark. 
Der må bruges 1-1½ time til besvarelsen, og man må bruge alle hjælpemidler. Man kan sidde i 2-3 
mandsgrupper. For at bestå må der højst være 3 fejl. Sekretariatet får herefter besked om bestået regelprøve.
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Turnering for begyndere

I Vejen Golfklub sætter vi samvær og klubliv højt. Det kan du fremme og få andel i ved at deltage i de 
forskellige turneringer, som afholdes i løbet af sæsonen. Og ved at gå i Café Caddie efter en runde.

Hver onsdag igennem sæsonen bliver der turnering på Akademibanen for alle begyndere, der er startet i 
indeværende eller sidste år. Alle ”Grupper” har en mentor med. 
Starttidspunkt kan skifte med årstiden, - se derfor i oversigten på side 6. 

For at deltage skal du blot aflevere et scorekort og deltagergebyret på 25 kr., senest 15 minutter før 
annonceret start. Scorekortet skal du udskrive fra Touchskærmen i forhallen og det skal være udskrevet 
samme dag.

Du skal tilrette kolonnen med dine ekstra handicapslag, som svarer til dit ”Laveste HCP-resultat”, der er 
angivet i dit scorearkiv i GolfBox. Se nærmere under pkt. 6 ovenfor.
Der vil blive overrakt præmier for de bedste præstationer i hver række.
Det er et krav, at du som prøvemedlem skal deltage i mindst to onsdagsturneringer.

Afslutningsturnering for årets begyndere

Der afholdes en afslutningsturnering i september for årets begyndere og udvalg.
De prøvemedlemmer, som endnu ikke har spillet sig ned til hcp 54, anvender deres ”Laveste HCP-resultat.”  
Turneringsledelsen fastlægger de nærmere retningslinjer herfor.

Turneringen afvikles på 18-huls banen med start kl. 08.30. Se dato i oversigten side 6. 
Umiddelbart efter spillet vil ”The Rookie of the year” også blive kåret. Det er det 
prøvemedlem, der er begyndt samme sæson og ved afslutningsturneringens afslutning har opnået det 
laveste handicap blandt alle årets prøvemedlemmer. Det koster 100 kr. at deltage.

Praktiske informationer
I Vejen Golfklub forventer vi, at ansatte, gæster og medlemmer overholder og respekterer golfreglerne og 
klubbens ordensregler. 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.
Du finder ”Ordensregler” på hjemmesiden under fanebladet ”Gæster”.
 

Spillets ånd

I modsætning til mange sportsgrene spilles golf for det meste uden en dommers overvågning. Spillet er 
funderet på den enkeltes ærlighed og oprigtige intention om at vise hensyn over for andre spillere og at 
spille efter reglerne.

Rigtig god tur! 
Begynderudvalget
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     Dato for regelundervisning
Dato i 2021     Tidspunkt  Instruktør

2. påskedag 05.04 10:00 - 13:00  Henrik
Tirsdag         13.04 17:00 - 20:00  Hans
Onsdag        21.04 17:30 - 20:30  Jens Peter

Søndag        02.05 09:00 - 12:00  Bent
Torsdag       27.05 18:00 - 21:00  Åge

Mandag      21.06 18:00 - 21:00  Henrik

Mandag      09.08 18:00 - 21:00  Hans
Tirsdag        17.08 18:00 - 21:00  Jens Peter

Onsdag       22.09 18:00 - 21:00  Bent

Lørdag        16.10 09:00 - 12:00  Åge

Tilmelding til regelundervisning og regelprøve
Man vælger 1 dato til undervisning og herefter en efterfølgende prøve. Tilmelding skal ske i Golfbox, under klubturneringer 
senest ugedagen før.
Regeludvalget har ret til at omplacere, hvis holdet  er overtegnet eller hvis der er under 5 tilmeldte. Afbud skal meddeles til 
instruktøren.

Undervisningen:
Henrik Krebs Jensen tlf. 5224 6373 Jens Peter Sørensen tlf. 4079 5300 Åge Østergaard  tlf. 4072 7460
Hans Falk-Petersen tlf 5132 7990 Bent Jensen  tlf. 5042 5798 Knud Mønsted  tlf. 6016 4875

            Dato for regelprøve
Dato i 2021     Tidspunkt  Instruktør

Mandag       12.04 19:00 - 20:30  Henrik
Tirsdag         20.04 19:00 - 20:30  Hans
Onsdag        28.04 19:00 - 20:30  Jens Peter

Søndag        09.05 10:00 - 12:00  Bent

Torsdag       03.06 19:00 - 20:30  Åge
Mandag      28.06 19:00 - 20:30  Henrik

Mandag      16.08 19:00 - 20:30  Hans
Tirsdag        24.08 19:00 - 20:30  Jens Peter

Onsdag        29.09 19:00 - 20:30  Bent

Søndag        17.10 10:00 - 12:00  Åge

Onsdags turneringen

7.   april kl. 17:30  
14. april kl. 17:30  
21. april kl. 17:30  
28. april kl. 16:00  

7.   juli kl. 18:00
14. juli kl. 18:00
21. juli kl. 18:00
28. juli kl. 18:00  

5.   maj kl. 18:00  
12. maj kl. 18:00  
19. maj kl. 18:00  
27. maj kl. 18:00

4.   august kl. 18:00
11. august kl. 17:30
18. august kl. 17:30
25. august kl. 17:30

2.   juni kl. 18:00  
9.   juni kl. 18:00  
16. juni kl. 18:00
23. juni kl. 18:00
30. juni kl. 18:00

1.   september kl. 17:00
8.   september kl. 17:00
15. september kl. 16:30
19. september: Begynder- og +37 turnering
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Tilmelding til regelundervisning og regelprøve
Man vælger 1 dato til undervisning og herefter en efterfølgende prøve. Tilmelding skal ske i Golfbox, under klubturneringer 
senest ugedagen før.
Regeludvalget har ret til at omplacere, hvis holdet  er overtegnet eller hvis der er under 5 tilmeldte. Afbud skal meddeles til 
instruktøren.

Undervisningen:
Henrik Krebs Jensen tlf. 5224 6373 Jens Peter Sørensen tlf. 4079 5300 Åge Østergaard  tlf. 4072 7460
Hans Falk-Petersen tlf 5132 7990 Bent Jensen  tlf. 5042 5798 Knud Mønsted  tlf. 6016 4875

Om handicap og ”Laveste HCP resultat”
Golfsportens unikke handicapsystem medfører, at alle spillere kan konkurrere på lige fod, uanset spille-
ni-veau.
Overalt i golfverdenen anvendes nu kun et World Handicap System (WHS). I det er det bestemt, at ingen 
golfspillere kan have et handicap over 54,0. Det giver en udfordring for begyndere, da erfaringerne siger, at 
de ikke kan spille til det handicap straks man begynder.
Derfor har Dansk Golf Union udviklet et særligt system for begyndere. 
Som begynder skal du derfor kunne finde dit” Laveste HCP resultat” i GolfBox. Når du er logget ind, vælger 
du Scores i menuen tv. Her vil du så kunne se to nøgleoplysninger: 

                           Laveste HCP resultat, som kan ændres 
              efter hver runde, du har indtastet.

              Dit handicap, som vil stå konstant på 54,0 indtil   
                dit ”Laveste HCP resultat” er (54,0 + 2) eller    
               derunder. Når du er nået dertil, vil dit Hcp blive   
              reguleret i takt med dit spil.

Udfyldelse af scorekort
Når du skal spille en runde, skal du udskrive et Scorekort fra Touchskærmen i Klubhuset. Det bliver ud-
skrevet som om du har Hcp på 54 og det antal ekstra (SPH) slag, det giver dig. Men du har jo reelt ikke et 
Hcp endnu, så derfor skal du have et andet antal ekstra slag. Det antal slag, som du skal bruge, finder du i 
tabellen:
             Den findes på hjemmesiden under 
             ”Prøvemedlem” og på pulten i Klubhuset. Den   
              findes i flere udgaver, afhængig af teested og køn.
              I den finder du linjen for dit ”Laveste HCP 
              resultat”. I kolonnen Slag ser du det totale antal  
              slag, som du så har. 

Fordelingen på de 18 huller er forklaret i en vejledning under tabellen.
Skriv dette antal slag hul for hul i blank kolonne på scorekortet. Eller ret antal lodrette streger i kolonnen 
SPH. De streger, som er udskrevet, svarer altid til hcp 54! (Eller lavere, når du når derned). 
Under runden skriver du din score (det antal slag, som du har brugt på hullet) på scorekortet. 

Registrering af dine runders score
Det er også disse slag, som du altid skal indtaste på GolfBox, når du har spillet en runde. Det skal helst ske 
samme dag, som du har spillet. Så klarer GolfBox alle de nødvendige beregninger i løbet af natten. Men for 
at de kan godkendes til regulering af din spillestyrke (Laveste HCP resultat) skal de godkendes af en markør. 

Resultater i dyster med andre spillere
Når du spiller alene med en markør, er det ikke nødvendigt at regne points ud. Her er det væsentligste det 
antal slag på de enkelte huller, som du har brugt. Har du brugt færre slag i alt end det tildelte antal, bliver 
dit ”Laveste HCP resultat reguleret nedad. Der sker dog ikke noget den anden vej!
Men spiller du en dyst med ven eller i en onsdagsturnering, skal resultatet omregnes til point. 
Den omreg-ning kan din mentor undervise dig.

Husk: Helt overordnet skal du blot spille, notere antal slag og indberette dem i GolfBox. 
Så klarer systemet resten!
Og væn dig til, at ALLE runder skal indberettes til regulering, både de gode og de mindre gode. 
Også i fremtiden.  7




