
  

 Velkommen til  

Varde Golfklub   
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Juniorudvalget vil med denne folder byde nye og 
”gamle” medlemmer velkommen til sæson 2020. 

 

Vi ser frem til en god sæson, hvor vi håber at opnå rig-
tig gode resultater på banerne og at vi får styrket det 
sociale liv blandt børn og forældre til glæde for alle. 

Vi har en rigtig dejlig golfklub og sammen kan vi gøre 
den endnu bedre. 

 

Som junior kan du invitere en kammerat og introducere 
ham eller hende for golfsportens glæder. Din kammerat 
kan træne med 3 gange uden at melde sig ind, så han 
eller hun kan få et godt indtryk af din sport. 

 

Du bedes aflevere mobiltelefonnummer og  e-mail 
adresse til sekretariatet - så vi løbende kan sende ak-
tuelle informationer ud om turneringer, arrangementer 
og lignende.  

 

Mere omfattende information kan findes på klubbens 
hjemmeside: www.vardegolfklub.dk 

 

 

Juniorudvalget: 

Lars Jull (formand) 
22305897   
lars.jull@turbopost.dk  

 

Preben Larsen   
2067 8200 
preben@webspeed.dk 

 

Jan Christensen 
9955 8642 
jadit@mail.dk  

 

Keld Møller Stald 
7637 7952 
kmstald@gmail.com 

 

Flemming Mathiesen 
4195 3584 
f.m.mathiesen@hotmail.com 

 

Varde Golfklub 

Gellerupvej 111B 

6800  Varde 

Tlf. 7522 4944 

kontor@vardegolfklub.dk 

www.vardegolfklub.dk 

Velkommen til sæson 2020 
_______________________________________________________________________________________________________  

_______________________________________

 

Facebook: 

Meld jer meget gerne ind i face-

book gruppen:  

”Junior Golf i Varde” 
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Golf er både en individuel - og en hold-
sport og de fleste børn vil have behov 
for, at forældrene engagerer sig i deres 
golfaktiviteter - bl.a. med at få aktuel 
information fra mail, juniorkalender/
folder, facebookgruppen ´Junior golf i 
Varde´ og www.vardegolfklub.dk 

 

Hvis I ikke selv spiller golf, vil det være 
en stor hjælp for jeres barn, hvis I også 
lærer de grundlæggende regler og eti-
kette. 

Det er bl.a. meget vigtigt at vide, hvor-
dan man færdes på en golfbane. 

 
 

Forældreinformation 
_______________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________________  

Årets klubmestre 2019: 

Matcher/turneringer foregår  også 
på andre golfbaner, og der kan 
være behov for transport af børne-
ne og deres udstyr, hjælp til prakti-
ske opgaver som at bage, uddele 
scorekort, hjælpe med at udregne 
score m.m. 

 
Få barnet ud at spille udover træ-
ningsdage og hjælp med at lave 
spilleaftaler, brug gerne facebook-
gruppen til dette. 

Husk også at rose alle børn - og 
ikke kun jeres egne. 

 

Damejunior: Stine Mathiesen 

Herrejunior: Martin Mathiesen 
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I golf er man sin egen dommer. Det kan 
være svært at vænne sig til, men både 
dine medspillere og klubben forventer, 
at du har en fair og sportslig indstilling 
til golfspillet og at du kender golfregler-
ne så godt at man hverken snyder sig 
selv eller andre. 

 
Tøj/beklædning og udstyr 

Du kan fint starte med at træne golf i et 
par solide gummisko, gerne med grove 
riller så de står solidt fast og hertil en 
polo med krave, et par pæne bukser og 
trøje/overtøj, der er stort nok til at du 
kan bevæge kroppen frit. 

Golfspil og træning forekommer også 
på blæsende og regnfulde dage, hvor-
for du bør have tøj hertil. 

Køllerne kan i starten lånes i Proshop-
pen/træneren - og du skal i starten kun 
anskaffe nogle bolde, tees, markerings-
mærker, pitchfork og evt. en handske. 

Du vil dog snart gerne have egne køller 
og en bag. Dette kan købes til fornufti-
ge priser - forhør om mulighederne i 
proshoppen. 

Ny junior i klubben 
_______________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________________  

God stil på golfbanen 

Har du styr på dine ting inden start? 
Bolde, tees, handske og pitchfork. 

• Når dine medspillere skal til at slå, 
så giv dem ro til det. 

• Pas på med pludselige bevægelser, 
når de andre slår. Hold dig altid pa-
rat, det bliver hurtigt din tur. 

• Vink dem bagved frem, hvis du ikke 
kan finde din bold og skal lede i me-
re end et par minutter. 

• Hvis du uheldigvis slår en ordentlig 
omgang jord og græs op, så skal du 
bare finde det og træde det godt ned 
i hullet, så kan græsset vokse igen. 

• Hvis din bold laver et nedslagsmær-
ke, når den lander på green, så tag 
din pitchfork, og ret hullet op. Du må 
også gerne tage andres mærker, når 
du ser dem.  

• Hjælp os med at passe på områder-
ne mellem green og bunker, ved at 
trække din vogn udenom bunkeren. 

• Når du river i sandbunkeren, så brug 
to hænder og riv det pænt, så det 
ikke går ud over den næste spiller, 
der lander der. 

• Det er god stil at tage kasketten af, 
inden du giver et håndtryk og siger 
tak for runden. Det er også god stil, 
at du tager kasketten af, inden du 
går ind i restauranten/klubhuset. 
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Vi vil forsøge at kombinere seriøsitet 
og leg så meget som muligt. Nogle da-
ge vil vi måske helt ”glemme” golfen for 
en stund og dyrke noget helt andet. Det 
drejer sig først og fremmest om at have 
det sjovt, så vi kan holde motivationen 
oppe hos de små kommende stjerner. 

 
Træningstider for juniorer: 

Mandag kl. 17.00 - 18.20 

Torsdag kl. 17.00 - 18.20 

På udvalgte lørdage afholdes der eks-
tra træning/sjov. 

 

 
Talent spiller: 

Ved flittig træning og en masse spil på 
banen vil du opleve, at dit hcp 
(handicap) bliver mindre og mindre, 
men også at det bliver mere udfordren-
de. Når du kommer langt ned i hcp vil 
du kunne blive en del af golfklubbens 
talenttrup og kæmpe om pladserne på 
Talentholdene. De spiller hulspil på an-
dre baner, og det er rigtig fedt. 

Bliver du en del af talenttruppen forven-
tes en meget seriøs indstilling til din 
sport, men vi tilbyder til gengæld mere 
træning og spil sammen med de øvrige 
talentspillere. 

 

Træning                                    Banetilladelse / Kurser 
_______________________________________________________________________________________________________  

Hvordan får du banetilladelse: 

Du skal deltage i træning og når du har 
lært at spille golf og ved hvordan du 
skal opføre dig på banen, så frigiver 
træneren og juniorudvalget dig til spil 
på den store bane. 

Det er vigtigt at deltage i fredagsmat-
chen, den kan du melde dig til lige så 
snart,  du er blevet prøvemedlem. 
 
Kurser: 

Dansk Golf Union arrangerer forskelli-
ge kurser. 

Bemærk at deltagelse med klubtilskud 
afgøres af juniorudvalget. Har du lyst til 
at deltage i et af disse kurser, så hen-
vend dig til juniorudvalget. 

 

Et godt råd 

Hvis du hører nogle råbe ”fore” be-

tyder det at du kan være i fare for 

at blive ramt af en bold. Sæt dig 

straks på hug og beskyt hovedet 

med armene/hænder. Hvis du selv 

er bange for at ramme nogle råber 

du ”fore” så højt du kan.  

_________________________________________________________________________________________________________  
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Vores opstartsweekend i foråret, Junior 
Camp og vores afslutningstur er højde-
punkter i vores sæson.  

Det drejer sig kun om hygge, golf, 
overnatning og fede oplevelser. Vi har 
selvfølgelig vores trænere og junior-
coaches med. 

 

 

 

 

Klubben har indgået en sponsoraftale 
med OK benzinkort så vi kan få støtte 

til junior -  og elitespillerne. 

 

Junior Camp                           Afslutningsweekend 
_______________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________________  

Det er en rigtig god ryste-sammen-
weekend for juniorafdelingen - den må 
du ikke snyde dig selv for :)  

Juniorer under 10 år skal have en vok-
sen med, ellers er det eneste krav at 
man er frigivet til spil på den store ba-
ne. 

 

Tilmelding til denne weekend vil blive 
sendt ud på mail og/eller i facebook-
gruppen. 
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Turneringsguide til forældre og tilskuere 
_______________________________________________________________________________________________________  

Juniorudvalget i Varde Golfklub sætter 

stor pris på den opbakning vi oplever fra 

forældrene til alle turneringerne. For at 

alle juniorerne får en positiv oplevelse 

når de er ude at spille opfordrer vi til at 

følge nedenstående råd fra Dansk Golf 

Union: 

Som tilskuer må du meget gerne: 

• Følge spillerne rundt på banen 

(min. 50 meters afstand) 

• Hjælpe med at finde bolde under 

spillet (alle bolde) - reglerne siger at 

man må søge efter en bold i 3 mi-

nutter. 

• Rive i en sandbunker efter en spiller 

• Klappe eller kommentere positivt 

”godt slag” 

• Hjælpe med at tilkalde en dommer/

turneringsleder 

• Hente mad, drikke og tøj til spillerne 

Hvis du observere uregelmæssigheder, 

skal du ikke kontakte spilleren eller de 

pågældende forældre/tilskuere. Kontakt i 

stedet turneringsledelsen, eller en af 

Varde Golfklubs juniorudvalgsmedlem-

mer. 

Som tilskuer må du under golfspillet 

ikke: 

__________________________________________________

• Tale med eller til spillerne 

• Komme med tilråb til nogle spillere 

• Følge spillerne på tæt hold (under 50 

meters afstand) 

Af hensyn til banen må du: 

• Ikke benytte nogen form for køretøj 

• Ikke gå ind på tee-steder 

• Holde dig fra fairway 

• Kun gå ned i sandbunkere for at rive 

efter en spiller 

• Ikke gå ned i søer og vandløb 

• Ikke betræde green 

Der er caddie-forbud i alle DGU’s juniortur-

neringer. 

Spillerne har selv ansvar for ikke at modta-

ge råd fra forældre eller andre spillere.  

Hvis spillerne ikke aktivt griber ind overfor 

uopfordret rådgivning, vil spilleren pådrage 

sig straf for overtrædelse af Regel 8.1  

Hulspil: tab af hul. Slagspil: 2 strafslag. 

Oplever juniorudvalgets repræsentanter 

overtrædelser af ovennævnte i forbindelse 

med en turnering - forbeholder vi os retten 

til at bortvise forældrene fra banen i den 

pågældende turnering.  

Ved gentagende overtrædelser vil foræl-

drene blive indkaldt til møde med træneren 

og juniorudvalgsformand.  
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Juniorkalender - efterår 2020 
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_________________________________________________________________________________________________________  

 

_______________________________________________________________________________________________________  
Nogle af de vigtigste ændringer i Golfreglerne 2019 

1. Søgetid - nedsat fra 5 til 3 minutter 

2. Bold flyttet under søgning - genplacer (ingen straf) 

3. Bold i eget nedslagsmærke - lempelse uden straf i det generelle område 

(fairway og rough) 

4. Drop fra knæhøjde 

5. Bold rammer spiller eller udstyr - ingen straf 

6. Dobbeltslag - tæller kun som ét slag (ingen straf) 

7. Tilfældig berøring af sand i bunker - ingen straf (dog ikke lige foran og bagved 

bolden) 

8. Løse naturgenstande kan flyttes hvor som helst 

9. Drop ud af bunker med 2 strafslag på flaglinjen - når bolden erklæres uspille-

lig 

10. Tilladt at berøre jorden/vandoverfladen i strafområde - og slå prøveslag 
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Juniorudvalgets turneringsudvalg admi-
nistrerer turneringsdeltagelse og udpe-
ger spillere . 

Er du interesseret i at deltage i turne-
ringer, er det vigtigt, at du kontakter 
træner eller et medlem af juniorudval-
get, så vi ved, hvilke spillere vi råder 
over, når der skal stilles hold. Husk at 
tale med dine forældre - det kan være 
de skal køre dig. 

Lidt information om de forskellige tur-
neringer, som du kan deltage i:  

 
Fredagsturneringer 

Hyggeturnering for alle klubbens junio-
rer (også dem, der ikke er frigivet end-
nu) og deres forældre.  Afholdes én til 
to gange hver måned med spisning en-
gang imellem bagefter. 

Du skal deltage i nogle fredagsturnerin-
ger for at blive frigivet til spil på den 
store bane. 

Et rødt bagmærke betyder at du må gå 
rundt på Varde golfklubs store bane 
med en voksen, men du må ikke spille i 
andre klubber før du er frigivet. 

 
 

Turneringer 
_______________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________________  

MiniTour og Junior Distrikts Tour  

(D-TOUR) 

MiniTour er for spillere under 12 år. Der 
spilles i 2 handicaprækker. 

Junior Distrikts Tour henvender sig til 
både drenge og piger med hcp +5 - 
24,6. U14 er max. hcp. 30. 

Der er i alt 8 pladser fra hver klub til 
JDT. Spillerne melder sig til hos junior-
afdelingen, som melder samlet til. Der 
er 6 turneringer, hvoraf de 4 er tællen-
de i den samlede stilling. Man forpligter 
sig til at deltage i min. 4 turneringer. 

De 8 bedste fra U16 og U19 går videre 
til Super Cup’en, som spilles i efterårs-
ferien. Super Cup’en spilles på skift i 
distrikterne. 

RAJT - Ribe Amts JuniorTour 

Turneringen er beregnet for alle junio-
rer uanset handicap niveau. Dog skal 
spillerne være frigivet til spil på egen 
(store) bane, før de kan deltage. 

Der spilles i A, B, C og D række fordelt 
efter handicap. A og B rækken spiller 
18 huller, C og D rækker spiller 9 hul-
ler. 

A-række: Slagspil, B-C-D: Stableford 

Følgende klubber deltager i turnerin-
gen: Breinholtgård, Esbjerg, Vejen, Kaj 
Lykke, Skærbæk Mølle, Holsted, Fre-
dericia og Varde. 
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Junior Cup 

Der spilles Junior Cup i syv årgange. 
JC12, JC13, JC14, JC15, JC16, JC17 
og JC18. Drenge og piger spiller i hver 
sin række. Max hcp er 36. Vinderne i 
hver række går videre til distriktsfina-
len, vinderne herfra til landsfinalen og 
vinderne derfra til landskampen. 

 
Juniorholdturnering 

Turneringen er en DGU-landsturnering 
for juniorhold. Det er en unik mulighed 
for alle klubbens juniorer under hcp 36 
for at repræsentere sin klub i en huls-
pilsturnering og konkurrere mod jævn-
byrdige juniorer fra nærliggende klub-
ber—og måske ende med at blive Dan-
marks bedste hold! 

 
Girls Only Tour 

En turnering for piger op til 18 år, der 
spilles i 4 rækker. De stifter bekendt-
skab med slagspil og 36 hullers turne-
ringer. 

Turneringer 
_______________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________________  

Juniorranglisteturneringer 

En række danske golfklubber afholder 
hvert år en åben turnering som giver 
mulighed for at Danmarks Juniorelite 
kan konkurrere mod hinanden og som 
tæller til DGU’s Juniorrangliste. 

Rangliste turneringen er udelukkende 
for absolut lavhandicapper op til ca. 5 
for drenge og lidt højere for piger.  

 
Klubturneringer 

Du har som junior mulighed for at del-
tage i klubbens turneringer. Du skal 
blot opfylde alder og hcp kravene for 
de enkelte turneringer. Se nærmere på 
www.vardegolfklub.dk login på Golf-
box. 
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Juniorudvalget vælger i samarbejde 
med trænerne årets juniorspiller. 

2019 Frederik Esbjærg 

2018 Marcus Foght Lind Pedersen 

2017 Stine Mathiesen 

2016 Anton Stald 
2015 Simon Damgaard 
2014 Mikkel Astrup 
2013 Mathias Graversen 
2012 Kristoffer Bjerre 
2011 Jacob B. Christensen 
 

Årets junior 
_______________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________________  

Hole-in-one: 

2017 Hul 2 Stine Mathiesen 

2017 Hul 6 Mikkel Tranberg 

2011 Jacob B. Christensen 

2010 Amalie Christensen 
2009 Patrick Frederiksen 

2008 Emil Flyvbjerg 
2007 Christina Friis 
2006 Martin Jespersen  
          og Mathias Ellegaard 
2005 Nicolaj Toustrup 

2019 

Årets spiller: Frederik Esbjærg 

Årets Order of Merit: Bertram Nielsen 

Årets højdespringer: Adrian Justin Jørgensen 

Årets kammerat: Emil Blom 
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Jacob Tranberg 

 

 

 

 

 

Jeg har spillet golf siden 1992, hvor jeg 
startede i Henne golfklub. Jeg kan hu-
ske at jeg gik til fodbold, badminton og 
skydning og derfor sagde mine foræl-
dre, at jeg ikke måtte gå til en fjerde 
ting - nemlig golf. Jeg var alligevel nys-
gerrig, så jeg smuglede mig selv med, 
da mine forældre skulle ud på golfba-
nen. Året efter skiftede vi til Varde golf-
klub, da vores flotte bane åbnede.  

Jeg uddannede mig til golftræner, og 
efter nogle gode år i Alssund Golfklub 
og Aabenraa Golfklub, fik jeg chancen 
for at blive træner i Varde Golfklub. Jeg 
holder meget af at arbejde med junior 
golfere, og sammen med juniorudval-
get arbejder vi benhårdt på at få endnu 
flere glade og dygtige juniorer.  

Jeg glæder mig til, at netop Du starter 
med golfen hos os, da vi er den golf-
klub, der har det sjovest, når vi træner 
og spiller. Vi har nogle super juniorcoa-
ches som hjælper, og det giver os tid til 
at gøre træningen sjov, spændende og 
udviklende. 

Jeg glæder mig til at se dig. 

Trænerne 
_______________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________________  

Jacob Kjær 

 

 

 

 

 

Jeg startede med at spille golf i Skærbæk 
Mølle Golfklub i 2012, og har siden okto-
ber 2017 spillet i Varde Golfklub. 

I sommeren 2019 blev jeg student fra 
Vestjysk Gymnasium Tarm. Før dette var 
jeg efterskoleelev hos Ikast Idrætsefter-
skole på golflinjen, hvor jeg brugte mange 
timer med at udvikle mit golfspil. Jeg har 
fået mange erfaringer fra mine trænere 
gennem årene, bl.a. Danny Sejer, Leif 
Nyholm & Martin Eskesen. I Skærbæk 
Mølle Golfklub var jeg hjælpetræner til ju-
niortræning og begyndertræning, og her 
startede drømmen om at blive golftræner. 

Jeg er en meget glad og positiv person 
med et hang af vestjysk jargon. Jeg er 
god til at udvise tålmodighed samt finde 
muligheder for at give de bedste løsnin-
ger til det enkelte golfsving. Min undervis-
ning vil bære stor præg af simpelthed, 
nysgerrighed og glæden ved at spille golf. 
En vigtig del for mig er at man skal gå ud 
på banen og få succesoplevelser. Min un-
dervisning vil rette sig mod den enkelte 
person uanset niveau, så der bedst muligt 
opnås resultater. Resultater som vil kun-
ne ses på banen. “There’s always better” 

 Hej alle sammen.  

Mit navn er Jacob Kjær, 
og jeg er født den 19. 
marts 1999. 

Hej alle sammen. 
Jeg  hedder Jacob 
Tranberg, og jeg er 
din golftræner . 
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Hvis du har været til træning nogle 
gange og du gerne vil lære at spille 
golf, så skal du meldes ind i klubben.  

Ved indmeldelse accepterer du at 
eventuelle fotos af dig fra f.eks. Junior 
Camp, matcher, træning eller andre 
sjove billeder fra golfbanen må lægges 
på hjemmesiden. 

Når du er meldt ind har du adgang til 
frie træningsbolde, som anvendes på 
drivingrangen og indspilsgreen. På put-
tinggreenen anvendes dine egne bol-
de. 

Ring til golfklubbens kontor, og bliv 
straks tilmeldt og registreret som med-
lem. Tlf. 7522 4944. 

Håber at se dig! 

Indmeldelse                            Kontingent 
_______________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________________  

Som nyt medlem får du tildelt et med-
lemsnummer som bruges til alle tilmel-
dinger i alle landets golfklubber. Du 
skal samtidig oplyse dine kontaktoplys-
ninger, og her er det vigtigt at den rigti-
ge mailadresse opgives, det kan være 
din egen eller en af dine forældres, 
hvis det er mere praktisk — meget af 
klubbens kommunikation tilgår jer via 
mails. 

Betalt kontingent giver ubegrænset ad-
gang til banen, træningsområdet  og 
tilhørende faciliteter. 

Når du har betalt modtager du et bag-
mærke, som skal bæres synligt på din 
golfbag. 

Du er junior til og med det år du bliver 
18 år, herefter yngling til og med 24 år. 

 

 

Prøvemedlem junior: 300,- 

(.. op til 3 måneder) 

Kontingent pr. år: 

Junior til og med 9 år:    650,- 

Junior 10 - 18 år:   1300,- 

 

Nøglebrik: depositum 50,- 

Bagskab i juniorklubhuset: 220,- 
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_________________________________________________________________________________________________________  

Gellerupvej 111B, 6800 Varde 

Tlf. 7522 4944    www.vardegolfklub.dk    

Mail: kontor@vardegolfklub.dk 

Facebook: Junior Golf i Varde 

 

 


