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VELKOMMEN
Denne lille håndbog skal være din trofaste følgesvend i dit nye
liv som NYGOLFER.
Den vil følge dig
fra du mærker glæden ved at få en golfbold
op at flyve for første gang
under de nødvendige træningstimer med sving og
slag under golfspil med din mentor
i turneringer for nygolfere og mere erfarne spillere
ved undervisning i golfregler og regelprøve
ind i det gode sociale klubliv i Vejen Golfklub.
- kort sagt indtil du har fået ”Golfkørekortet”, - men
også i tiden derefter.
Håndbogens format passer lige til en af golfbaggens lommer.
Her bør du også have disse små håndbøger:
• KOM I GANG – golf for begyndere
• LOMMEGUIDEN, til Golfreglerne
• Spillerudgaven af Golfreglerne
• Baneguide
På din Smartphone bør du have følgende Apps:
Golfreglerne

GolfBox

Baneguider

Begynderudvalget ønsker dig god fornøjelse med
den spændende tid, som nu begynder.
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OM GOLFKØREKORTET
Baggrund
En god start på livet som golfspiller kræver en basisviden. En
viden om de grundlæggende golfregler og tekniske færdigheder.
Golfkørekortet er et bevis på, at du har fået lagt fundamentet
for dit golfspil. Du skal så selv skal bygge videre, så længe du
spiller golf. Og lad det være sagt straks: ingen bliver udlært i at
spille golf!
Krav, der skal opfyldes
Ligesom der er krav for at få et bilkørekort, er der også krav for
at få Golfkørekortet.
Dansk Golfunion (DGU) har opstillet nogle minimumskrav, som
golfklubberne selv kan supplere med ekstra krav.
Grundlæggende er der krav, fordi de sikrer
• hensynet til hinanden som golfspillere,
• hensynet til golfbanerne og
• at vi spiller efter samme regelsæt i hele verden.
Vejen Golfklub har lagt lidt på, fordi vi mener, der er nogle ting,
som er vigtige netop for livet i Vejen Golfklub.
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De overordnede krav i golfkørekortet omfatter:
Golfteknik
• Undervisning i langt spil, dvs. slå bolden langt og
• præcist fra teestedet til fairway.
• Undervisning i kort spil, dvs. slå bolden over korte afstande.
• F.eks. det sidste slag (pitch eller chip) ind på green.
• Undervisning i putting, dvs. de sidste slag på green,
• for at få bolden i hul.
• Undervisning i bunkerslag, dvs. slå bolden ud af en
• sandfyldt fordybning.
• Klubtræners vurdering af slagfærdigheder.

Golfregler
• Praktisk undervisning på banen.
• Teoretisk undervisning.
• Besvarelse af en Regelprøve.
Spilfærdigheder og spilforståelse
• Spille runder med mentor.
• Deltage i turneringer.
De specifikke krav kan du se på side 34.
- som også anvendes til kvitteringer for, at du opfylder kravene.
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HVORDAN FÅS GOLFKØREKORTET?
Vejen Golfklub tilbyder NYGOLFERNE et uddannelsesforløb, der
fører til bestået Golfkørekort.
Det kan strække sig over et tre-måneders forløb, som svarer til
vores Prøvemedlemskab.
Forløbet giver en god og grundig indførsel i det gode liv som
golfspiller.
Det giver god tid til at blive introduceret til alle spillets praktiske
og teoretiske områder.
Dette forløb anbefales til dem, som aldrig har spillet golf før
eller ikke har så stor erfaring med andre former for boldsport.
Den længere periode giver samtidig en rigtig god mulighed for
at blive en del af det gode sociale klubliv i Vejen Golfklub.
Og ikke mindst at lære andre golfspillere at kende, både
Nygolfere og erfarne spillere.
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PRØVEMEDLEMSKAB OG PRISER
Uddannelsesforløbet har naturligvis en pris. Vejen Golfklub
stiller mange ressourcer til rådighed:
golfbaner med træningsfaciliteter (Driving Range, åben
såvel som overdækket, indspilsområder, bunkers og greens)
golfudstyr, som kan lånes
klubhus
professionel træner
diverse undervisningsmaterialer
medlemmer, som yder en frivillig indsats som mentorer
og hjælpere i øvrigt.
For at komme i gang med uddannelsen skal du tegne et
”Prøvemedlemskab”. Den aktuelle pris herfor kan findes på
hjemmesiden.
Betaling skal ske inden forløbet begynder.
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FORLØBSOVERSIGT
Her får du en kort beskrivelse af det forløb, som du skal
igennem.
1. Ved henvendelse i Sekretariatet i Klubhuset bydes du velkommen og får en kort information om, hvad du går ind til.
2. Hvis du derefter vil fortsætte, bliver du bedt om at udfylde
en indmeldelsesblanket med forskellige nøgleoplysninger om
dig selv. De skal bruges i Medlemskartoteket og til at finde
den rette mentor til netop dig.
3. Når du har underskrevet Indmeldelsesblanketten anmodes
du om at betale for ”Prøvemedlemskab”.
4. Når betaling er modtaget i sekretariatet får du udleveret
en ”Velkomstpakke”.
5. Du får tildelt et medlemsnr., og en adgangskode til
GolfBox, se side 10.
6. Sekretariatet finder på grundlag af dine nøgleoplysninger
en ”Mentor”, som bliver din personlige vejleder, medspiller
og kontaktperson i hele forløbet. Vores mentorer er erfarne
medlemmer, som på frivillig basis hjælper nygolfere i gang.
7. Sekretariatet kontakter mentoren, som inden tre dage
kontakter dig for et introduktionsmøde på golfbanen. Her
afstemmer I gensidige forventninger og aftaler de første
aktiviteter.

8 I NYGOLFER HÅNDBOG

8. Mentor vejleder dig om, hvordan du bestiller tid til
undervisning i Golfteknik hos klubtræneren.
9. Du skal også hurtigst muligt tilmelde dig til regelundervisning og regelprøve.
10. Når du og mentor mener, at du vil få udbytte af at prøve
kræfter i en turnering, kan du tilmelde dig til ”Onsdagsturneringer”.
11. Når du spiller med mentor og i Onsdagsturneringer bliver
dit resultat (antal slag pr. hul) indberettet til regulering af
”Laveste HCP resultat” eller det reelle handicap, se side 16.
12. Undervejs i forløbet skal du sørge for at få kvitteringer
for deltagelse i de krævede aktiviteter i ”Forløbsbeviset”
på side 34.
13. Når du har alle underskrifter i ”Forløbsbeviset” kan du
henvende dig i Sekretariatet for at få underskrevet
”GOLFKØREKORTET” på bagsiden af denne håndbog.
14. Samtidig får du udleveret ”DGU-kortet”,
som er dit medlemskort og bruges til
at logge ind på GolfBox.
15. Du har nu spilleret til alle
golfbaner i Danmark!
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OM GOLFBOX
Alle registreringer om golfspillere, deres spilleresultater, handicap, turneringer, tidsbestilling til spil på bane eller tilmelding
til aktiviteter sker på GolfBox.
Der er både en www-udgave og en App.
www-udgaven (pc’er og tablets)
Det kan anbefales at logge ind via Vejen Golfklubs hjemmeside,
hvor login-felterne er lige under det store forsidebillede.
Ved at bruge denne indgang kan du lige inden login se om, der
er nyheder, der kan være nyttige at læse.

Indtast dit medlemsnr. og adgangskoden og klik på Login.

Så er du på ”Min forside”.
På de næste sider får du
at vide, hvad der gemmer
sig under menupunkterne
til venstre. Allerøverst står
dine data.
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Et link til Dansk Golfunions
informationsside.
Her kan du se dine egne data og
profil. Nogle af dem kan du selv
rette, andre skal sekretariatet rette.
Skal bruges, når du skal ud for at
spille en privat runde.
Klik her, når du skal tilmelde dig til
undervisning hos klubtræneren.
Fører til samme sted som Lektioner.
Her er dit scorearkiv og her indberettes alle dine scorekort for
at dit hcp kan blive reguleret.
Her kan læses beskeder fra klubben
eller fra GolfBox. Bl.a. om bestilte
tider.
Ikke ret anvendelig eller informativ.
Ikke så anvendelig.
Forskellige konkurrencer, som
GolfBox afvikler.
Her kan du se alle klubturneringer
og klikke for at tilmelde dig.
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App-udgaven (smartphones)
Denne udgave bliver mere og mere udbredt, fordi man også kan
indtaste scores under spil af en runde.
Indholdet svarer stort set til www-udgaven, men opbygningen
er tilpasset.

Skal bruges når du skal ud for
at spille en privat runde.
Kan bruges til eget scorekort
og markøren.
Her kan du se de turneringer,
som du har meldt til.
Beskeder fra klubben eller
GolfBox.
Bestilling/tilmelding til
Træning / undervisning.
Diverse statistikker om dit spil,
baseret på de runder, som du
har indtastet under scores.
Brugen af denne App bliver ikke gennemgået i detaljer i denne
håndbog. Men prøv dig frem eller få hjælp hos din Mentor eller
medspillere.
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TIDSBESTILLING
For at kunne spille på Vejen Golfklubs 18 huls-bane skal man
bestille tid. På Akademibanen er det en anbefaling.
Åbn Tidsbestilling i GolfBox, tjek at der står Vejen Golfklub og
vælg så den bane du skal spille. Datoen kan vælges via
kalender-ikonet. Fluebenene er valgfrie.
Klik på den tid, du vil have. Det er tilladt at bestille på en tid,
hvor der allerede er spillere på. Du kan se hvem de er ved at
holde musen henover. De viste priser gælder ikke for VGKmedlemmer.

Tilføj eventuelle andre spillere og klik Godkend i nederste højre
hjørne. Se i øvrigt regler for bestilling under skemaet.
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Bekræftelse af bestilt tid
Tidligst 10 timer og senest 5 minutter før tid, skal du bekræfte
tiden på Touch-skærmen i Klubhusets forhal.
Du kan logge ind med din adgangskode eller ved at køre dit
DGU-kort igennem kortlæseren.
Nu kommer dine bestilte tider op på skærmen. Tryk ”Bekræft” ud
for den aktuelle tid.
Når der er flere spillere på samme tid (gruppe) vil bekræftelsen
ske for alle i gruppen.
Dernæst får du mulighed for at skifte tee-sted (farve) inden du
trykker UDSKRIV scorekort.
Bekræftelse af tid kan også ske fra GolfBox-App’en. Vælg den
bestilte tid, når der er mindre end 10 timer til starttid.
Sletning af tid
Det er god skik at slette sin bestilte tid, hvis man ikke vil bruge
den. Det giver plads til andre spillere.
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TILMELDING/FRAMELDING TURNERING
Når du vil deltage i en Turnering skal du tilmelde dig via
GolfBox.
Log ind og vælg det
nederste menupunkt:
Klubturnering.
Nu åbnes en blå side med en oversigt over turneringer i VGK.
Sørg for, at der står Alle i det lille felt med Kategori og at
Årstallet til højre er det indeværende.
Find den ønskede turnering. Hvis tilmelding er mulig vises en blå
knap th. Hvis den ikke er der, kan du dog blot klikke på linjen og
så læse mere om Turneringen under fanebladet INFO.
Tilmeld dig ved at klikke på Tilmeld online. Efter et par klik er du
så tilmeldt. Slut med at klikke på den viste Log ud-knap,
Du vil få en bekræftelse i din e-mail. Og det vil også stå øverst
på din forside i GolfBox, sammen med eventuelle tidsbestillinger.
Framelding sker på næsten samme måde. Log ind og klik på
Turneringen eller klik på den på din forside.
Klik igen på Tilmeld-knappen og derpå på Slet-knappen.
Bekræft og Log ud.

Det er god skik at melde fra straks du ved, at du ikke vil/kan
deltage. Ellers vil Turneringsledelsen ”sidde og vente på dig”!
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HANDICAP OG “LAVESTE HCP RESULTAT”
Golfsportens unikke handicapsystem medfører, at alle spillere
kan konkurrere på lige fod, uanset spilleniveau.
Overalt i golfverdenen anvendes 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 NYGOLFERE, da erfaringerne siger, at
de ikke kan spille til det handicap straks de begynder.
Derfor har Dansk Golf Union udviklet et særligt system for
NYGOLFERE .
Som NYGOLFER 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 ændrer sig efter hver runde, du har
spillet og indtastet.
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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 der ikke længere ses noget ”Laveste HCP resultat” i den blå
bjælke.
Nu har du fået et WHS-handicap, - det der står med store tal.
Det vil blive reguleret efter reglerne for beregning af handicap.
Det vil føre for vidt at gennemgå disse regler her. Men du kan
følge beregningerne ved at klikke på den grønne bjælke med
”Se detaljeret beregning”. Der vises også hjælpetekster. Eller du
kan se mere på golf.dk/handicap.
Men kort fortalt er dit handicap gennemsnittet af dine 8 bedste
af de 20 seneste handicapresultater (de seneste 20 spillede
tællende runder, dvs. spillet fuldt ud efter golfreglerne).
Baseret på det antal slag du har brugt beregner GolfBox først
din “Handicapscore” og derefter rundens “Handicapresultat”,
som er det handicap, du faktisk har spillet til på dagen.

Men endnu kortere fortalt:
• Overlad beregningerne til GolfBox.
• Spil altid golf efter Golfreglerne.
• Få scoren godkendt af en markør.
• Indtast hver runde i GolfBox samme dag.
• Dit nye handicap er klar næste morgen.

Se side 18 om brug af Scorekortet.
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SCOREKORTET
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Se på de næste sider, hvordan du udfylder med antal slag og udregning af points og
aflevering af scorekortet.

Vejledning om udfyldelse af scorekort (se også siderne om Handicap og Laveste HCP resultat).
Denne vejledning med tilretning af antal slag efter ”Laveste HCP resultat” skal kun bruges af
spillere, der har det - og kun i turneringer eller i dyst med anden spiller om stablefordpoints.
Scorekortet er udskrevet for spiller, som har ”Laveste HCP resultat”, her 61,3, jf. Scorearkivet.
1. Udstreg feltet for HCP og skriv LAV lige under.
2. Find slagtabel-skema (”Fordeling af slag til faktisk spillestyrke”) på pulten i
Klubhuset / Hjemmeside.
3. Aflæs antal slag ud for dit ”Laveste HCP resultat”. Her er det 61. Skrives ind i feltet SPH.
4. Det er alle de slag, du har til rådighed på 18 huller i kolonnen SPH. De lodrette streger for
antal slag, der står på det udskrevne scorekort, overstreger du. (For overskuelighedens skyld)
5. Fordel slagene fra den blå kolonne i slagtabellen i den blanke (Ny SPH)- kolonne, her sat ind
med lodrette blå streger. Se vejledningen på Slagtabellen om fordelingen. (Sæt også ind på
den nederste del af scorekortet, blot for øvelsens skyld! Og tæl sammen til sidst.
Sum skal være = total SPH)
6. De eventuelle ekstra slag fra slagtabellens grønne kolonne tilføjes dernæst i kolonnen, her
vist med grønne lodrette streger. Grøn kolonne viser, at du skal fordele denne rest med
et slag på hver af de huller, som har de laveste handicapnøgler/Index. Begynd med hullet
med den laveste Nøgle/Index.
7. Nu er du klar til at slå ud eller aflevere scorekortet på Turneringskontoret ved turneringer.
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Føre scorekort under runden og afslutning
Når du spiller turnering eller dyst med en anden spiller, skal der være en Markør. Markøren skal i
kontrollere, at du spiller efter golfreglerne og at alle slag pr. hul er talt med på scorekortet i kolonnen SLAG. Markøren fører dit kort og du fører Markørens. Efter hvert hul tjekker man, at man
enige om antal slag og fører dem så på scorekortene. Når runden er slut, skal begge underskrive
de to scorekort, hhv. som spiller og som Markør.
Se mere i Golfregel 3.3 om ansvar.
Spillere med ”Laveste HCP resultat” kan kun anvende Scorekortet i GolfBox’ App til registrering
af antal slag. Ikke til noget med points. Årsagen er, at GolfBox beregner efter Hcp er 54,0.
Når runden er færdig, afleveres det underskrevne scorekort til Turneringsledelsen. Den kontrollerer det og indtaster det til regulering af Handicap og til opgørelse af turneringsresultatet.
Efter en privat runde skal spiller altid selv indtaste scoren i GolfBox.

BEREGNING AF STABLEFORD-POINTS
I de fleste golfrunder spilles om points. De spilles efter Golfreglerne for slagspil og points beregnes efter Stablefordsystemet. Et system, der udligner forskellen mellem spillere med
forskellige handicaps. Deres points kan sammenholdes direkte,
f.eks. i spil om præmier.
I beregningen indgår hullets Par og SPH (antal ekstra slag).
De to tal lægges sammen til ”Din par”. (Det er et udtryk, som
også indgår i handicapberegningerne.) Det er jo netop dit
personlige par på hullet, fordi de ekstra slag tælles med.
Herefter får man points efter denne skala:
Antal slag brugt: Din par 		
giver 2 points
Antal slag brugt: 1 under Din par giver 3 points
Antal slag brugt: 2 under Din par giver 4 points
Antal slag brugt: 3 under Din par giver 5 points
Antal slag brugt: 1 over Din par
giver 1 points
Antal slag brugt: 2 over Din par
giver 0 points
Man kan også bruge denne formel (specielt god ved høje SPH.)
”Din par” plus 2 minus de brugte slag = points på hullet.
Du kan se udregnede points i Scorekortet på side 18.

Husk i øvrigt, at det er god skik at samle bolden op, når
man kan se, at man ikke kan få points på hullet,
altså har brugt 3 slag over ”Din par”.
Der er mange andre spilformer, hvor resultaterne gøres op på
andre måder. Se f.eks. i ”KOM I GANG, - Golf for begyndere”.
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INDBERETNING AF SCORES
Alle tællende runder bør indberettes i GolfBox. Både de gode
og de måske knapt så gode. De indgår dermed i beregning af dit
Handicap, som baseres på et gennemsnit af de 8 bedste blandt
de sidste 20 spillede runder. Dermed afspejler dit handicap altid
din spillestyrke. Hvilket er fair over for dine modspillere i private
dyster og turneringer.
Bemærk, at det er kun såkaldte tællende runder, der kan bruges.
Det betyder, at runden er spillet fuldt ud efter Golfreglerne og
scores er godkendt af en Markør. Indtil du har fået Golfkørekortet, skal dine markører være enten Prøvemedlem eller fuldt
medlem i Vejen Golfklub.
Alle turneringer er normalt tællende, men spiller du med en god
ven eller et familiemedlem skal I aftale, om jeres runde skal være
tællende eller I bare ”spiller for sjov”.
Indberetningen skal ske i GolfBox. Helst inden midnat på spilledagen, fordi alle spilleres resultater på samme bane på samme
dag indgår i handicap-beregningen.
Dit aktuelle handicap vil være klar næste morgen.
Indberetningen i GolfBox kan ske
enten på pc eller i App’en.
På pc’en logger du dig ind på normal vis og klikker på Scores i menuen og dernæst på Indberet score.
Under punktet ”Til godkendelse” ligger de Scorekort, som afventer godkendelse hos din Markør eller de Scorekort, som du skal
godkende som Markør.
Under ”Arkiv” ligger alle dine indberettede runder.
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På App’en kan du indtaste din score under runden. Din markørs
resultater kan indtastes samtidig i samme billede. Indsendes
runden til regulering sker det for alle spillere, der er indtastet i
samme billede. Følg hjælpeteksterne, der dukker op.
På pc:
Tjek dato.
Juster huller (9/18)
Vælg klub
Vælg bane
Vælg teestedsfarve

Nu kan indtastningen
af antal slag pr. hul
begynde.
Klik i ruden på Hul 1.
Vælg et af de foreslåede
tal eller tast tallet.
Cursoren springer
automatisk til næste hul,
tast resultatet osv.
Når du skal indtaste
tocifrede tal bliver du
efter det første ciffer
spurgt om det er Holein-one – er det korrekt?
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Det siger du OK til og taster det næste ciffer. (Dog ikke, hvis det
ER Hole-in-on!)
Dette scorekort er for samme spiller, som i eksemplet på side 18,
og som har ”Laveste HCP resultat”. Se forskellen i antal points.
Her har han fået 13 points mod 16 på side 18. (De røde tal).
GolfBox udregner points her på basis af Hcp 54,0 (som spilleren
altså ikke har endnu) og tilsvarende SPH.
De 16 points skal bruges i en turnering, hvor andre spillere får
points efter et handicap på 54.0 eller derunder.
Tjek antal indtastede slag igen og tryk gem. Nu sendes scorekortet til Hcp-beregning.
Rettelse af fejlindtastning i scoreindberetning
Forkert tal som score:
Slet tallet med backspace eller delete-tasten.
Forkert score, efter den er afsendt til regulering:
Åbn scorearkiv, find scorekortet og klik på papirkurvsikonet yderst til højre.
Indtast scorekortet igen.
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TURNERINGER
I Vejen Golfklub sætter vi samvær og klubliv højt. Det kan du
fremme og få andel i ved at deltage de forskellige turneringer,
som afholdes af klubben i løbet af sæsonen.
Onsdagsturneringer
som er specielt for første-, andet- og tredjeårs Nygolfere, der
har tegnet Prøvemedlemskab eller fuldt medlemskab.
Her oplever du fællesskabet med andre Nygolfere, når I går
runden i en gruppe på 2-4 spillere, inkl. en ”Gruppementor”
Her får man grinet og talt om de gode og mindre gode oplevelser, man har og har haft som Nygolfer.
Og så er der spændende præmier til rundens bedste spillere.
Alle disse Onsdagsturneringer er oprettet i GolfBox, hvor du kan
se datoerne. Spilletidspunkter er sidst på eftermiddagen og de
første aftentimer, afhængig af årstidens solnedgang.
Tilmelding sker på GolfBox og er obligatorisk. Kan ske indtil tre
timer før starttid. Man kan dog undtagelsesvis tilmelde sig ved
at komme senest ½ time før.
Mødetid er ½ time før starttid.
Her skal du aflevere et udskrevet scorekort og deltagergebyret
på 25 kr. Husk at beregne tid til eventuel justering af scorekortet efter ”Laveste HCP resultat”.
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Efter runden afleveres det underskrevne scorekort på Turneringskontoret, som gør resultatet op og indtaster alle scores til
handicapregulering.
Dagen afsluttes med overrækkelse af præmier i caféen, hvor
man så kan hygge sig i et godt golfmiljø.
Afslutningsturnering
Ved sæsonens afslutning i sidste del af september afvikles en
særlig afslutningsturnering. Her kan alle Nygolfere og Mentorer
og Begynderudvalgs-medlemmer deltage.
Samme dag kåres ”Årets rookie”, som er den Nygolfer, der har
spillet sig længst ned i handicap siden start i indeværende år.
Der afsluttes med spisning i caféen.
Andre Klubturneringer
Vejen Golfklub afvikler flere turneringer i løbet af sæsonen. De
ligger normalt på søndage. Der er forskellige sponsorer, som
bidrager til gode præmier. De annonceres i Nyhedsmails, på
hjemmesiden og Facebook.
En hel speciel turnering er Sydjysk Open, som er Danmarks
største turnering for klubgolfere. Det er Vejen Golfklub, Ribe
Golfklub og Kaj Lykke Golfklub, der samarbejder om denne
tre-dages-turnering i juni. Der er spillere på alle niveauer, så du
kan sagtens deltage, blot du har Hcp under 54,0.
I vinterhalvåret er der Drop in-golf på Akademibanen søndag
formiddage. Man møder bare op ½ time før.
En gang om måneden er der ”Par-Golf”, hvor der spilles parvis i
greensome-turnering, med fællesspisning bagefter.
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KLUBBER I KLUBBEN
I de fleste golfklubber er der grupper af medlemmer, der slår sig
sammen som en Klub i Klubben (KiK).
I Vejen Golfklub har vi valgt kun at have tre ”Klubber i klubben”:
Lady Golf, Torsdagsherrer og Seniorklubben.
Det er nemt at blive medlem af de tre klubber, som både dyrker
det sociale og det sportslige. Klubberne organiserer selv deres
aktiviteter. Udover de faste ugentlige turneringer arrangeres
ture til andre klubber/baner, turneringer med og uden sponsor,
samt andre aktiviteter. Se mere på hjemmesiden.

UNDERVISNING I GOLFTEKNIK
Dette emne går i daglig tale som: TRÆNING. Det gode golfspil
kommer ikke af ingenting! (Det er jo som bekendt kun
lommeuld!).
Men den væsentligste del af spillet er for de fleste slaget til
bolden. Et slag, der får den til at flyve højt, langt og lige.
Eller de små slag med en putter, der får bolden til at trille lige
ned i hullet på green. Eller et slag fra lige uden for green, hvor
bolden går i en høj bue og lander blødt på green.
Derfor er det vigtigt med en basis-undervisning i, hvordan det
skal gøres.
Den undervisning får du af vores klubtræner, som får hjælp af
en flok hjælpetrænere. De er klubmedlemmer, som frivilligt yder
en indsats ved træningslektionerne.
Der afvikles lektioner på faste dage hver uge og på forskellige
tidspunkter.
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Undervejs vurderer klubtræner og hjælpetrænere hvornår dine
slagfærdigheder er tilfredsstillende. Dvs. så gode, at du ikke
pløjer banen op ved hvert slag😊.
Golfudstyr
Jern/køller
Fundamentet for et godt slag er samspillet mellem spiller og
kølle/jern.
En sætning, som du vil høre tit blandt golfspillere er: ”Man skal
jo ikke gå ned på udstyr”, - sagt når de viser den sidste nye
driver eller putter frem!
Fakta er imidlertid, at det for de fleste er bankkontoen, der går
ned. Uden at de forventede bedre golfresultater viser sig.
Udstyrsfabrikanterne lever højt og godt på klubgolferes drømme
om det allerbedste udstyr.
Det er også svært at finde det rigtige udstyr, som passer lige
netop til den enkelte spiller. Og endnu sværere for Nygolfere,
som endnu ikke har ”fundet deres sving”.
Derfor har Nygolfere mulighed for kvit og frit at låne udstyr. I
klubhuskælderen står golfbags med de køller/jern, som skal
bruges mest som Nygolfer.
Brug dem indtil ”du har fundet dit sving.”
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Smådelene
- som du altid skal have med i baggen eller lommer:
Tees
Bolde, der er mærket med dit personlige symbol
Pitchfork, til at rette nedslagsmærker op med
Blyant og scorekort, eller GolfBox-App
Markeringsmærke til at markere boldens placering på green
Golfregler, bog eller App

REGELUNDERVISNING OG REGELPRØVE
I golfspil er der ingen dommere på banen. Her spiller vi
med udgangspunkt i, at alle spillere er ærlige og
troværdige og kan være deres egen dommer.
Regelsamlingen begynder således:
Spil banen, som du finder den og
Spil bolden, som den ligger
Spil efter Reglerne og i spillets ånd ved at
optræde hæderligt
Fundamentet for at kunne leve op til disse flotte
ord får du i vores regelundervisning og ved regelprøven.
Undervisningen sker udendørs i en 2½-3 timers gennemgang af
hul 18 på den store bane. Her vises de hyppigst forekommende
regelsituationer, lige fra udslaget på teestedet til bolden ligger i
hul. Det anbefales stærkt at have tøj og fodtøj på, som passer til
udendørs ophold de 3 timer.
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Der afsluttes med, at du får udleveret en skriftlig ”Øve-Regelprøve” med 30 Multiple Choise spørgsmål om forskellige situationer under en golfrunde. ”Øve-Regelprøven” skal løses som
hjemmeopgave og medbringes til selve Regelprøven. Du må
bruge alle de former for regelsamlinger, der findes, både
regelbøger og regel-Apps.
Regelprøven gennemføres indendørs over ca. 2 timer. Sessionen indledes med at vi i fællesskab gennemgår besvarelsen af
”Øve-Regelprøven” og finder de rigtige svar. Herunder oplysning
om de relevante regelnumre.
Derefter udleveres selve Regelprøven, som er bygget op som
”Øve-Regelprøven”, også med 30 Multiple Choise-spørgsmål.
Man kan sidde alene eller i 2-4-mandsgrupper og hjælpe
hinanden under brug af alle tilgængelige regelsamlinger.
For at bestå skal du svare rigtigt på mindst 27 spørgsmål.
Du skal tilmelde dig til både undervisning og regelprøve på
GolfBox. I højsæsonen er der undervisning hver anden uge og
prøve hver anden uge, og på forskudte ugedage.

Eksempel fra ”Øve-Regelprøven”
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Lokalregler
Med til de generelle golfregler hører også ”Lokalregler”. Det er
regler, som en golfklub kan fastlægge for egen bane. Hvis der
f.eks. er helt specielle forhold, der skal tages hensyn til. Disse
Lokalregler står ofte på scorekortet, men kan også findes på
hjemmesider.
Ordensregler
Alle klubber har også et sæt Ordens- og etikette-regler. Det kan
er stærkt anbefales at finde og læse dem på hjemmesiderne.
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Noter:
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FORLØBSBEVIS
Golfteknik
2 timer langt spil

den ___/______ v/________________

2 timer kort spil

den ___/______ v/________________

2 timer putting

den ___/______ v/________________

2 timer bunkerslag den ___/______ v/________________
Klubtræner vurderer, at slagfærdighederne
er tilfredsstillende:
den ___/______

_________________________________

Golfregler
Regelundervisning den ___/______ v/________________
Øve-Regelprøve

den ___/______ v/________________

Regelprøve

den ___/______ v/________________
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FORLØBSBEVIS
Spilforståelse
Spil med mentor, minimum disse gange:
Akademibanen

den ___/______ 9/18 huller.

Points: ___

Akademibanen

den ___/______ 9/18 huller.

Points: ___

18-huls-banen

den ___/______ 18 huller.

Points: ___

Der er også givet en introduktion til klublivet i Vejen Golfklub.
Laveste HCP resultat dags dato: ________
eller:
WHS-handicap dags dato: ___________
_____/_________

______________________________
Underskrift Mentor

Onsdagsturneringer, minimum to:
den ___/______

______________________________
Turneringsleder

den ___/______

______________________________
Turneringsleder
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Denne HÅNDBOG tilhører:
Medlemsnr.: 100 - ________ Tlf.:________________________
Navn: ______________________________________________
som har bestået alle krav til

GOLFKØREKORTET
og er dermed berettiget til spil på Vejen Golfklubs baner,
jf. de generelle regler for spil på disse.
Vejen Golfklub, den ________ / __________________________
___________________________________________________
Golfmanager
Min tildelte mentor er:
___________________________________________________
Medlemsnr.: 100 - ________ Tlf.:________________________
Sekretariatets tlf.: 75 36 80 82 - mail@vejengolfklub.dk
Golftræners tlf.: 61 75 20 50

www.vejengolfklub.dk

