
  

 

 Begynderfolder 2018 



Prøvemedlemskab 

Et prøvemedlemskab gælder i 3 måneder – og inkluderer følgende: 

• Opstartsdag med træning og informationer 

• Derudover 3 x fællestræning, samt 2 privatlektioner  

• Regelaften: Golfregler/etikette/udfyldelse af scorekort  

• Regelprøve: www.golf.dk/regelprove 

• Praktisk slagprøve  

• Kvalifikationsspil: 2 runder på par-3 banen i max. 70 slag (10 huller) 

• Deltagelse i 4 onsdagsturneringer. 

 

Følgende materiale udleveres: 

• Golfreglerne. 

• Golf i tegninger og bobler. 

 

 

Regelaften: 

Gennemgang af de væsentligste golfregler, etikette (færdselsregler på golfbaner)  

Regelgennemgang udendørs på en del af banen - påklædning efter vejret 

Udfyldelse af scorekort 

Handicapsystemet 

 

Regelprøve: 

Regelprøven besvares på www.golf.dk/regelprove. 

Her besvares 20 tilfældige udvalgte spørgsmål. Efter alle spørgsmål er besvaret, oplyses hvor mange 
ud af de 20 som er besvaret korrekt. Hvis nogle af spørgsmålene er forkert besvaret, kan man klikke 
på ”prøv igen”. Når alle 20 spørgsmål er besvaret korrekt, sendes resultatet til klubben som bevis på 
en bestået prøve. 

 

 



Stamkort 

Ved start af dit prøvemedlemsskab får du udleveret et stamkort.  Stamkortet skal ajourføres med 
en underskrift som kvittering når du har gennemført de forskellige elementer i prøvemedlemsska-
bet. 
 

Husk: Til onsdagsturneringerne skal stamkortet afleveres samtidig med betaling til turneringen. 

 

Træningslektioner 

I alt 4 x fælles træningslektioner  
á 1½ time - i grupper med 6-10 elever: 

 

• Putting 

• Chip 

• Pip 

• Pitch 

• Bunkerslag                                                                                                                                        
                  Protrænerne Jacob og Nikolaj 
 

2 x privatlektioner á 20 minutters varighed – for at få dig til at udvikle dit spil, så du kommer ned i 
handicap. Derudover er der tilbud om køb af 2 privatlektioner til special pris. 

 

Klubbens professionelle PGA-trænere gennemfører alle træningslektionerne – lektionerne bestilles 
via ”Golfbox” eller i Proshoppen. 

Træneren vurderer løbende dine fremskridt og godkender, når du er klar til den praktiske slagprø-
ve. 

 

Bookning af træningslektioner 

Træningslektioner bookes via Golfbox - Gå ind i Golfbox via klubbens hjemmeside 
www.vardegolfklub.dk og find ”Golfbox login” cirka midt på siden til venstre, derefter vælges 
”Lektioner” i venstre kolonne 

 

Praktisk slagprøve 

Du kan tilmelde dig den praktiske slagprøve – i samarbejde med træneren – når du har gennem-
ført et antal træningslektioner hos træneren. 

Skriv dig på tilmeldingslisten i mappen med tilmeldingslister i lobbyen. 

Slagprøverne ledes af et medlem fra Begynderudvalget.  



Slagprøven består af: 

 

Langt spil 

Der skal - på udslagsbanen - kunne slås med valgfri kølle/jern mindst 60 meter for damer og 100 
meter for herrer og inden for 30-40 meter til siderne.  

6 bolde af 10 skal ud på denne længde.  
 

Indspil, chip 

Der skal fra 8-10 meter fra green (evt. over bunker) 
med jern slås til green. Det vigtigste ved denne prø-
ve er, at du kan få bolden op at flyve - 6 af 10 bolde 
skal ramme green.  

 
Bunkerspil 

Der skal slås 10 slag fra bunker - 6 bolde skal slås 
ud af bunkeren.  

 

Putting 

Der puttes til 9 udvalgte huller med varierende længde mellem 7 og 10 meter - 9 huller i max. 23 
slag.  
 

Der kan være max 8 deltagere pr. gang til den praktiske slagprøve. 

Husk underskrift efter gennemført og godkendt slagprøve! 

 

 



Kvalifikationsspil  

Når du har gennemført et antal træningslektioner og bestået regelprøven kan du melde dig til den 
praktiske slagprøve og kvalifikationsspil på par-3 banen. 

Kvalifikationsspillet skal vise om du er klar til at gå ud på den store bane i onsdagsturneringerne. 

Kvalifikationsspil ledes af et medlem af begynderudvalget.  

Der kan deltage op til 12 spillere i kvalifikationsspil pr. gang. 

Tilmeldingsliste i mappen i lobbyen. 

 

Når du har gennemført kvalifikationsspillet med max. 70 
slag på 2 runder (10 huller) - så er du velkommen til  
onsdagsturneringerne. 

 

Træningsbaner 

• Udslagsbanen 

• Puttinggreen 

• Par-3 banen 

 

Udslagsbanen og putting green kan frit benyttes; dog kan klubbens trænere/begynderudvalg lægge 
beslag på dele af arealerne i forbindelse med instruktion af klubbens medlemmer.  

Udslagsbanen er normalt lukket fra søndag kl. 17.00 til mandag kl. 10.00 af hensyn til pleje af banen, 
græsklipning m.m.  

 

Når du mestrer det mest elementære ved golfspillet, kan du begynde at spille på par-3 banen.  

Det er en rigtig god idé at bruge meget tid her, da det er en af de discipliner, der skal gennemføres til 
kvalifikationsspillet.  

Og så er det jo rigtig golf, bare på en kort bane. 

Husk: alle golfreglerne gælder også på par-3 banen! 



Onsdagsturneringer 

Onsdagsturneringerne afholdes skiftevis på de første og sidste ni huller af den store golfbane.  

Der er fælles start (gun-start) på de ni huller, så alle hold komme ”hjem” på næsten samme tid. 

 
Efter turneringen mødes vi til hyggeligt samvær i klubhuset og får afklaret evt. regelspørgsmål. 

 
Så snart sidste hold er i klubhuset og har afleveret scorekort finder præmieoverrækkelse sted. Er 
man ikke til stede ved præmie-overrækkelsen, tilfalder præmien den næste i rækken. 

 

Tilmelding til onsdagsturneringerne foregår på ”Golfbox.dk”/ klub-turneringer senest 1 time og 15 
min. før turneringsstart. 

Senest 30 min. før turneringsstart afleveres turneringsfee (20,- dækker udgift til præmier) og stam-
kort til turneringslederne i lobbyen. 

 

Senest 15 min. før turneringsstart skal du være klar ved 1. / 10. tee alt efter, om der spilles ”for ni” 
eller ”bag ni”. 

 
Spilletiden (for 9 huller) er max. 2 timer og 30 minutter. 

 

Bagmærke 

Efter gennemførelse af slagprøve, kvalifikationsspil på par-3 banen, 
regelprøve og 1. onsdagsturnering kan der betales kontingent, og du 
får udstedt et specielt bagmærke, der svarer til den medlemskategori, 
der er betalt for.  

Dette bagmærke giver ret til spil på klubbens 18-hullers bane i følgeskab med et af klubbens med-
lemmer over 18 år med fuldt medlemskab. 

 
For at opnå medlemskab uden begrænsning, skal der spilles yderligere 3 onsdagsturneringer. 

 
Stamkortet med samtlige underskrifter afleveres i sekretariatet i Varde Golfklub. 

Sekretariatet udsteder det bagmærke, der svarer til den medlemskategori, der er betalt for og du 
modtager et DGU (Dansk Golf Union) medlemskort. 

 

Du kan herefter frit spille på den store 18-hullers bane eller besøge andre golfbaner som "green-
fee" gæst. 

 

Du er fortsat velkommen til onsdagsturneringerne og har nu også mulighed for at deltage i Man-
dagsMix (tilmelding i Golfbox/klubturnering) 



Udstyr 

Alle begyndere har mulighed for at leje et golfsæt i prøveperioden. 

Sættet består af fire golfjern, en kølle, en putter samt en golftaske (bærebag).  

Leje af golfsæt: kr. 500,- 

Lejen refunderes ved køb af nyt golfsæt i Proshoppen senest ved prøvemedlemsskabets udløb. 

 

Har du selv udstyr, tjekker træneren, om det passer til dig ved første træning. 

 

Junior prøvemedlemmer 

Er du under 18 år  kan du se opstartsforløbet på klubbens hjemmeside under juniorafsnittet. 

Prøvemedlemskabet for juniorer er gratis. 

Du kan komme til træning 3 gange, for at se om golf er noget for dig, derefter meldes du ind i klubben 
ved at ringe til kontoret på tlf. 7522 4944 eller send en mail på kontor@vardegolfklub.dk  



Spil med en ven: 
 

Søndag den 22. april kl. 14.00 

Søndag den 13. maj kl. 14.00 

 

Disse tre dage kan man tilmelde sig til ”Spil med en ven” arrangement. Man behøver ikke at kende 
nogen i golfklubben, meld dig blot til, og vi finder en ”ven” til dig at spille med. 

Tilmelding på tlf. 7522 4944. 

Find en spillemakker: 

 
Gå ind på Facebooksiden ”Varde Golfklub - Find en spillemakker”, her kan du invitere andre med-
lemmer i klubben til en golfrunde. 

 

Sekretariatets åbningstider: 

 

Mandag, tirsdag og torsdag  kl. 09.00 – 15.00 

Onsdag             kl. 11.00 – 17.00 

Fredag             efter aftale 

 

Varde Golfklub 

Gellerupvej 111 B, 6800 Varde 

Tlf. 75 22 49 44 

kontor@vardegolfklub.dk      
www.vardegolfklub.dk 


