
  

Velkommen 

 til ny golfspiller 

Varde Golfklub  

Tager imod dig med et smil! 

Golf er 
sundt, sjov 
og socialt 

Her kan du 
færdes midt i 

naturen. 

Afslappet og 
hyggelig 
klubmiljø 



2 

_________________________________________________________________________________________________________  

Velkommen til dig som ny 

golfspiller 

Jacob Kjær og Jacob Tranberg 

 

Varde Golfklub har ikke alene et stort 

ønske om at tiltrække nye medlemmer, 

men også at I - som nye medlemmer -  

hurtigt føler jer godt tilpas i klubben og 

får glæde af jeres golfspil. 

Den bedste måde at sikre dette på er 

god og sjov træning ved vores trænere  

 

Jacob Tranberg og Jacob Kjær. Derud-

over at erfarne golfspillere er med til at 

vise og fortælle nye golfspillere om golf-

spillets glæder, og hvordan man som ny 

spiller færdes på golfbanen i et positivt 

fællesskab med andre, som allerede er 

medlemmer.  
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Golftrænerne Jacob Tranberg og Jacob 

Kjær står for træningen, som enten gi-

ves som holdundervisning (4 x 1,5 timer 

på hold og 2 x 20 minutters individuel 

træning) eller som individuel træning (6 

x 20 minutter).  

 

Jacob og Jacob står også for vurdering 

af, hvornår du som begynder ”kan fri- 

_________________________________________________________________________________________________________  

Træning 

Regler og 

begynderturneringer 
Begynderudvalget står for at arrangere 

regelinformation/undervisning og infor-

mation om regelprøve på nettet. 

Derudover arrangerer begynderudvalget 

9- hullers onsdagsturneringer. Man går  

 

gives” til spil på den store bane, og der-

ved begynde at deltage i onsdagsturne-

ringerne. Her vurderes både din evne og 

dit potentiale til alle golfspillets facetter, 

dvs. bunkerspil, lange slag, indspil og 

putning.  

 

Husk træning, træning, træning og spil 

på Par-3 banen mellem lektionerne.  

typisk 3 eller 4 sammen, og her vil mini-

mum en af spillerne være en erfaren 

golfspiller = holdkaptajn. 
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_________________________________________________________________________________________________________  

Mentorordning 
Mange af jer, der er prøvemedlemmer, 

har enten familiemedlemmer eller ven-

ner, der spiller golf. Her regner vi med, 

at de hjælper dig godt i gang med spillet. 

For jer andre har vi i Varde golfklub en 

mentorordning, der skal hjælpe jer, der 

ikke i forvejen kender andre golfspillere, 

rigtigt godt i gang. Det gør vi ved at tilby-

de en mentorordning, hvor du som mini-

mum ca. hver 14.dag i forløbet vil mø-

des en times tid med din mentor på par 

3 banen og spille golf sammen.  

 

Her opfordrer vi til at I i fællesskab 

har fokus på: 

• Glæden ved golfspillet. 

• Hvordan sikres et passende spilleflow 

på banen 

• Hvordan passer vi på hinanden  

• Hvordan passer vi på banen  

• Adfærd på banen – skrevne og 

uskrevne regler  

I slutningen af mentorforløbet vil du få 

mulighed for enten 2 x 9 hullers spil eller 

1 x 18 hullers spil på den store bane 

med din mentor.  

Dette vil normalt ske, når du: 

• gennemgået den planlagte træning/

undervisning  

• af trænerne er vurderet til at kunne 

spille på 18 hullers banen, og derved 

opstarte deltagelse i onsdagsturnerin-

gerne. 

• har deltaget i minimum fire onsdags-

turneringer. 

• har bestået regelprøven på nettet.  

 

Din mentor vil også undervejs i forløbet 

orientere dig kort om tidsbestilling på ba-

nen via golfbox, MandagsMix, onsdags-

turneringer samt Klubber i Klubben (se 

Varde golfklubs hjemmeside) og føring 

af scorekort/beregning af points i forhold 

til handicap  
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_________________________________________________________________________________________________________  

Dit forløb som begynder 
Når du som prøvemedlem har betalt for 

dit begynderforløb, afklarer kontoret 

med dig, hvilket træningsforløb du øn-

sker at tilmelde dig til og velkomstkuvert 

og bag-mærke udleveres.  

Der kan vælges mellem holdforløb, indi-

viduelt forløb eller et ”turboforløb”, som 

er et holdforløb over en meget kort tids-

periode.  

Du vil ved opstart modtage en velkomst-

kuvert som indeholder: 

• Regelbøger 

• Program for træning og regelundervis-

ning 

• Folder for begyndere 

• Stamkort 

• Login og password til Golfbox  

(sendes pr. mail fra Golfbox, tjek din 

spamfilter) 

 

Om muligt vil mentorkoordinatoren være 

til stede ved første eller anden gruppe-

træning og orientere om mentorordnin-

gen. Ønsker du at gøre brug af mentor-

ordningen meddeles dette enten til før-

ste træning, eller hurtigst muligt og 

skriftligt til mentorkoordinatoren (se mail 

og telefonnummer på Varde Golfklubs 

hjemmeside under menupunktet Bliv 

medlem – begynderudvalg) 

Med baggrund i det samlede antal af 

prøvemedlemmer/antal af mentorer, kan 

vi desværre ikke sikre, at vi kan tilbyde 

alle prøvemedlemmer en mentorord-

ning, men vi vil gøre alt for at imøde-

komme ønsker om en mentor.  

 

Mentorkoordinator vil matche begyndere 

og mentorer. Dette sker i praksis ved, at 

dit navn og dit telefonnummer vil blive 

videregivet til en mentor. Du vil samtidig 

modtage en besked med mentors navn. 

Er I to venner eller familiemedlemmer, 

der ønsker fælles mentor, er dette en 

mulighed. Det er mentors ansvar at kon-

takte dig/jer – oftest indenfor 7-10 dage. 

Mentorerne er erfarne golfspillere med 

interesse i at byde nye medlemmer vel-

komne i klubben.  

Tidligt i forløbet er der arrangeret et mø-

de med regelgennemgang. Efter dette 

vil du hjemme i fred og ro skulle gen-

nemføre en efterfølgende prøve på net-

tet. Det er muligt at bruge regelbogen 

under prøven. Ingen forventer, at alle 

regler kan huskes i hovedet. 
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_________________________________________________________________________________________________________  

I starten af dit forløb foregår alt spil på 

Par-3 banen. Her kan du spille med 

hvem som helst, der også har ret til at 

spille på Par-3 banen. Når du er blevet 

godkendt af trænerne, må du deltage i 

onsdagsturneringer.  

Hver onsdag afholder begynderudvalget 

en 9-hullers turnering på 18-hullers ba-

nen. Her spiller man med en erfaren 

spiller. Dette for at give dig smag for del-

tagelse i klubbens turneringer og det so-

ciale liv. Golfkørekortet til den ”store” ba-

ne opnår du, når du har gennemført træ-

ningen, bestået regelprøven og deltaget 

i 4 onsdagsturneringer. Er du helt eller 

delvist forhindret i at deltage i onsdags-

turneringerne, eksempelvis af arbejds-

mæssige grunde, så finder vi en løsning 

på dette. Her kan du kontakte mentorko-

ordinatoren, hvis du har en mentor – el-

lers formanden for begynderudvalget. 

(se mail og telefonnummer på Varde 

Golfklubs hjemmeside under menupunkt 

Bliv medlem – begynderudvalg) 

 

Efter du har fået ”golfkørekort”, vil din 

mentor tilbyde dig min. enten 1 spilrunde 

på 18 huller, eller 2 x 9 hullers spilrun-

der. Herefter afsluttes mentorforløbet 

normalt. Har du ingen mentor, men må-

ske familie/venner som hjælper dig godt 

i gang med golfspillet, tilråder vi, at du i 

starten går med erfarne spillere på 18 

hullers banen.  

Når de tre måneders prøvemedlems-

skab er slut, vil du overgå til det med-

lemskab, der passer dig bedst. Udgiften 

udregnes som den forholdsmæssige del 

af resten af året for den pågældende 

medlemsstatus, fratrukket udgiften til 

prøvemedlemsskabet.  

Hvis du opnår ”golfkørekort” inden ud-

gangen af dit tre måneders medlem-

skab, har du to valgmuligheder.  

Enten kan du fortsætte som prøvemed-

lem de fulde tre måneder, men du har 

da kun spilleadgang til Varde Golfklubs 

18 hullers bane og par 3 banen 

Eller  

Du kan betale medlemskab fra den dato 

du opfylder kravene til ” kørekortet”. Her-

med får du adgang til at købe greenfee 

til klubber både i Danmark og i udlandet.  

 

Støder du på uforudsete forhindringer 

undervejs i dit forløb som prøvemedlem 

– eksempelvis personligt, helbredsmæs-

sigt eller arbejdsmæssigt er du altid vel-

kommen til at kontakte formanden for 

begynderudvalget eller mentorkoordina-

toren, såfremt du er tilknyttet mentorord-

ningen.  

(navne på ovennævnte, mail og telefon-

nummer kan findes på hjemmesiden un-

der menupunktet: Bliv medlem -> begyn-

derudvalget)  



7 

_________________________________________________________________________________________________________  

 

 

 

God fornøjelse. 

Vi glæder os til at se dig på banen og i klubhuset 

 

Telefonisk hotline 

 

Slutteligt skal nævnes, at begynderud-

valget har etableret en telefonisk “ hot-

line” for begyndere. Her kan du ringe og 

spørge om stort og småt, som du er i 

tvivl om eller mangler svar på.  

 

Hotlinen varetages af Jette Thomsen, 

mobilnummer 20 21 55 49. 

 

Du er velkommen til at ringe til Jette i 

tidsrummet kl. 17-18 på mandage-

torsdage (dog ikke helligdage på disse 

dage) 
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Som medlem af Europas største golf-
indkøbskæde GOLFSTORE finder du 
altid et nøje udvalgt sortiment med de 
mest favorable produkter. 

Vi har stor faglig viden inden for alt, 
hvad der har med golf at gøre.  
Fra træning og lektioner til kompetent 
rådgivning og professionel tilpasning af 
golfudstyr - Custom Fitting-lektioner. 

Du finder os altid dér, hvor du spiller - 
ved banen, ved driving range og ved 
shortgame området. Hvor ellers? 

Og med vores Garanteret Lav Pris kan 
du være sikker på, at du altid gør en 
god handel hos os - lave priser og stor 
faglig viden er med i købet! 

 

_________________________________________________________________________________________________________  

Gellerupvej 111B, 6800 Varde 

Tlf. 7522 4944    www.vardegolfklub.dk 

Mail: kontor@vardegolfklub.dk 

Proshop og Restaurant 

 

 

Velkommen til Restaurant Varde Ådal. 

Vi glæder os til at se jer i restauranten. 

Der er altid mulighed for at spise et let 
måltid hos os. 

I har også mulighed for at afholde jeres 
arrangementer og fester i vores smuk-
ke festlokaler. 

Kontakt os på tlf. 42 20 87 93, hvis du 
har en forespørgsel til selskab eller an-
det arrangement i vores selskabsloka-
ler eller ”mad ud af huset”. 

 


