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Skanderborg golfklub kan tilbyde et prøve- 

medlemskab med en varighed på 3 måneder, 

som introduktion til golf og ikke mindst, den 

rette måde at lære spillets finesser på.  

Et prøvemedlemsskab for 2017 indeholder: 

 Lån af begynder golfsæt. Så du kan 

komme i gang med at spille golf uden 

de helt store omkostninger 

 6 lektioner hos vores Protræner  

 Regelundervisning og spilleprøve på 

par 3 banen 

 Fri benyttelse af drivingrange  

 Fri benyttelse af klubbens andre 

faciliteter 

 Deltagelse i 36-54 turnering efter 

bestået spillerprøve 

 Vejledning fra begynderudvalgets 

medlemmer 

 

Prisen for 3 måneders prøvemedlemskab er 

kr. 1.000,-.  

Vælger du herefter at blive fuldgyldigt 

medlem godtgør vi dig dit prøvemedlems-

kontingent på kr. 1,000,-. Da halvdelen af 

sæsonen er forbrugt bliver betalingen et ½ 

års medlemskab minus kr. 1.000,- Dvs. 

restbetaling for 2017 er kr. 2.250. 

Er du ikke klar til at blive fuldgyldigt medlem 

kan du forlænge dit prøvemedlemsskab for 

resten af året for kr. 1.500,- for det får du 

mulighed for 

 Frit spil på par 3 banen 

 Fri benyttelse af drivingrange. 

 Fri benyttelse af klubbens faciliteter 

 Deltagelse i 36-54 turnering. 

 Vejledning fra begynderudvalgets 

medlemmer 

 Når du når ned i hcp. 46 må du spille 

den store bane. (Gælde kun banen i 

Skanderborg golfklub og man kan ikke få udleveret 

DGU kort) 

 

 

Hvordan bliver du medlem.? 

 

Ved at udfylde og aflevere vores 

indmeldelsesblanket, som du kan få ved at 

kontakte sekretariatet. 

Du kan også printe den ud fra vores 

hjemmeside www.skanderborg-golfklub.dk 

 

Skanderborg Golf Klub 

Hylkemøllevej 2 

8660 Skanderborg 

Tlf. 86 53 86 88 

golf@skanderborg-golfklub.dk 

 

Efter indmeldelse som prøvemedlem 

Efter, vi har modtaget din indmeldelse, 

opretter vi dig som prøvemedlem i 

Skanderborg Golf Klub, hvor vi kan glæde dig 

med at blive introduceret til golfens herlige 

oplevelser. 

Vores protræner vil både i teori og praksis 

guide dig i gennem starten af golfens 

finurligheder, hvorefter begynderudvalget vil 

stå for den videre introduktion. 

 

Du kan glæde dig til at komme i en klub, hvor 

vi sætter det sociale klubliv højt. 

Du er altid velkommen til at henvende dig til 

træneren i sekretariatet eller til medlemmerne 

i begynderudvalget, hvis du har spørgsmål 

vedr. prøvemedlemsskabet, klubben, udstyr 

eller andre golfrelaterede spørgsmål 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.skanderborg-golfklub.dk/
mailto:golf@skanderborg-golfklub.dk
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Træningsstart. 

 

Der er begyndertræning hver torsdag fra kl. 

18.00 til kl. 19.00. 

Lektionerne er som følger: 

Træningsforløbet for begyndere foregår på 
hold med 6-8 deltagere. Træningen bliver 
planlagt af træneren i samråd med 
prøvemedlemmerne, så alle tilgodeses. 

1. lektion   
Gennemgang af udstyr. Greb, opstilling                                
og svingteknik. 
 
2. lektion    
Greb, opstilling, svingteknik og putting. 
 
3. lektion    
Greb, opstilling, Svingteknik og chipping  
(kort indspil) 
 
4. lektion    
Svingteknik og pitching (højt indspil til green) 
 
5. lektion    
Svingteknik og bunkerslag. 

 
6. lektion    
Introduktion til køller og repetition 
 
Derudover er der en aften med 2 teoretiske 
lektioner, hvor du bliver undervist i 
golfreglerne, spilleforløb og etikette (opførsel 
på banen). Du vil også få oplyst forskellige 
links til sider med yderligere regelstof. 
Herefter skal du via www.golf.dk/regelproven 
bestå en test. Når du har gjort dette, får 
klubben besked fra DGU, og din 
regelundervisning er så gennemført. 

Som prøvemedlem har du fri mulighed for at  
benytte træningsfaciliteterne og korthuls-
banen mellem de forskellige lektioner 

I forløbet skal du deltage i 4 begynder 
turneringer, som vi kalder 36-54 turnering. 
Her vil du lære alt om spillets flow, de mest 
anvendte regler og opførsel på banen 

(etikette). Hvis du ikke har mulighed for at 
deltage i 36-54 turneringerne, kan du få tildelt 
en mentor, som vil gå de 4 runder med dig.  
 
Når du har spillet 4 runder 36-54 turneringer 
evaluerer træner og begynderudvalget om du 
er klar til stor bane. For at opnå spilleret skal 
du på begynderaftenerne vise forståelse for 
spillets flow, viden om regler og for selve 
spillet.  
 
Styring og koordination af dit forløb holder 
træneren styr på og spilleret gives også af 
træneren. Som fuldt betalende medlem af 
klubben kan man deltage i alle de begynder 
turneringer man måtte ønske. 

Når du har opnået din spilleret og du har 
indmeldt dig fuldt i klubben udleveres der 
DGU kort, som er dit bevis på at du er 
golfspiller og medlem af klubben. Der kan 
ikke udleveres DGU kort hvis du ikke er fuldt 
betalende medlem af en golfklub, heller ikke 
selv om du har opnået spilleret/frigivelse. 

Tilmelding til en 36-54 turnering gøres via 
golfbox. 

Du kan tilmelde dig alle de matcher som er 
tilgængelig via golfbox. Se hvordan du 
tilmelder dig på næste sidde. Sidste frist for 
tilmelding er mandag kl. 18.00 før 
turneringen. 

Du kan samtidig med at du melder dig til på 
golfbox også bestille mad. Bestilling af mad 
er bindende. Matchfee er kr. 40,- som betales 
til match-lederen ved registrering. 
Matchlederen sidder i kælderen og vil være 
der ca. 30 minutter før gunstart. 

Alle skal være klar foran kælderindgangen til 
klubhuset til at gå ud til start hullet kl. 17:45. i 
maj, juni, juli og august i april og september 
er det kl. 16:45.  
Evt. afbud efter matchen er lukket på golfbox 
skal ske direkte til matchlederen. Regnvejr er 
ikke gyldig grund til afbud. 

Det er kutyme at man mødes i klubhuset efter 
matchen for at aflevere scorekort, deltage 

http://www.golf.dk/regelproven
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ved præmieoverrækkelse samt socialt 
samvær.  

Golfbox 
 
Golfens administrationssystem er golfbox.dk 
 
Dit medlemsnummer er 70-xxxx (Medl.nr.)  
det skal du bruge når du logger på.  
Du kan finde dit medlemsnummer på 
fakturaen du modtager for din indmeldelse. 
 
Dit brugernavn er 70-xxxx (Medl.nr.) 
Dit password er de første 6 cifre i dit cpr-
nummer. 
 
Det er her du tilmelder dig matcher, booker 
tider og registrere dine scores når du har 
spillet EDS. 
HUSK altid af få din markørs medlems nr. det 
skal du bruge når du registrer din score så 
markøren efterfølgende kan godkende din 
indtastning i golfbox. 
 
 
 
Handicapsystemet - udfyldelse af 
scorekort – handicapregulering 
 
Handicapsystemet i golf gør det muligt, at to 
spillere med forskellig styrke kan spille mod 
hinanden på lige fod. 
 
Banens par: 
Det antal slag en spiller med handicap 0 kan 
forventes at skulle bruge på hele banen. De 
fleste baner har en par på 72. Skanderborg er 
en par 69 bane. 
De forskellige huller kan være par 3, par 4 
eller par 5 huller. 
 
Handicap: 
Et tal, der bestemmer, hvor mange ekstra 
slag den pågældende spiller må forventes at 
skulle bruge ud over banens par på en 
gennemsnitlig bane. 
Som begynder vil du få tildelt et handicap på 
54. Dette svarer til, at du cirka vil have 54 
ekstra slag til hele banen (gennemsnitlig 3 
ekstra slag pr hul). 
Afhængigt af om du er herre eller dame, 
banens sværhedsgrad og hvilket teested (gul, 

rød eller blå) du spiller fra. Dit handicap skal 
derfor konverteres til et spillehandicap som 
gælder for den aktuelle bane og det anvendte 
teested. Se under Spillehandicap og 
Konverteringstabeller. 
Spillehandicap: 
Det antal ekstra slag du har på den 
pågældende bane og fra det pågældende 
teested. 
Afhængigt af banens sværhedsgrad (Course 
Rating og Slope) 
 
Konverteringstabeller: 
Konverterer dit handicap til spillehandicap. 
Forefindes på alle ratede baner. 
 
Fordeling af slag på hullerne 
På scorekortet er angivet, om hullet er et par 
3, par 4 eller par 5 hul og en handicapnøgle 
(HCP) - nummereret fra 1- 18. 
Handicapnøglen angiver hullets 
sværhedsgrad. 
HCP 1 er det sværeste hul - HCP 18 det 
letteste 
  
Eksempel: 
Spillehandicap 59: 
Fordel først så mange slag som muligt med 
lige mange på hvert hul. 
59 slag fordelt på 18 huller giver 3 ekstra slag 
på hvert hul. 
Sæt 3 streger ud for hvert hul. 
De sidste 5 slag fordeles på hullerne med 
HCP 1-5. Det vil sige, at på hvert af disse 5 
huller har du 4 ekstra slag. 
Sæt en ekstra streg ved disse huller. 
Udfyld altid alle 18 huller, selv om du kun 
spiller 9 - stregerne skal fordeles efter 18 
huller. 
  
Optælling af stablefordpoints 
Hvis du spiller hullet i hullets par + dine 
"streger" får du 2 points. 
Hvis du bruger 1 slag mere får du 1 point 
Flere slag giver 0 point 
Har du brugt et slag mindre end hullets par + 
dine "streger" får du 3 points, to slag mindre 
giver 4 points osv. 
Opnår du i alt 36 points på 18 huller har du 
spillet op til dit handicap. Får du flere points 
skal du reguleres ned i handicap. 
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Handicapregulering 
For spillere med handicap over 36 gælder 
flg.: 
Du kan blive reguleret på to måder: 
* I turneringer 
* I en privat runde, hvor du inden rundens 
begyndelse fortæller din markør, at det er en 
tællende runde, på golfsprog en EDS runde. 
Du kan kun blive reguleret ned i handicap. 
Du kan blive reguleret på 18 huller eller på 9 
huller (hvis du spiller en 9-hullers runde) 
Du bliver reguleret 1 ned i handicap, for hvert 
point du er over 36 points (18 huller) eller 18 
points (9 huller). 
I private runder skal du selv indberette din 
score på Golfbox og din markør skal 
godkende din indtastning også via Golfbox. 
Så snart du har opnået et antal points, der 
resulterer i en handicapregulering, skal du 
spille med dit nye handicap - uanset, om det 
er blevet rettet i Golfbox eller ej. 
For spillere med handicap op til 36: 
Du kan blive reguleret både op og ned. I 
øvrigt er reglerne lidt anderledes og lidt mere 
komplicerede. 
Yderligere oplysninger kan findes på 
klubbens hjemmeside under Regel- og 
handicapudvalget - eller spørg en mere 
erfaren spiller! 
 
Udfyldelse af scorekort 
Husk at udfylde oplysningerne øverst på dit 
scorekort. 
 
Husk underskrift fra markør og spiller.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sund fornuft og Alm. færdselsregler 

Huskeliste - det skal du huske på 
Skanderborg Golfbane: 

 Hver spiller skal have gyldigt 
bagmærke og DGU-kort 

 Hver spiller skal have egen bag og 
pitchfork 

 Du skal spille hullerne i rækkefølge 
 ØGR medlemmer skal have gyldigt 

ØGR bagmærke 
 Du skal lukke igennem, hvis du bliver 

indhentet. Kun hvis du selv går i kø og 
venter, gælder dette ikke. Enlige 
spillere kan ikke forvente at blive 
lukket igennem 

 Du skal rette dig efter henstillinger fra 
baneservice, der kører rundt på banen 
samt efter opslag 

Pas på køllen på 1. teested. 

Det er usædvanligt, at golfspillere bliver 
skadet af køllehovedet, men når det sker, er 
det næsten altid på 1. tee. På de travleste 
tidspunkter er der nemlig ofte kø og mens 
man venter svinger man ofte køllen for at 
varme op. Man bør derfor passe på og sikre 
sig at man ikke er i nærheden af andre når 
køllen svinges. 

Stå aldrig foran bolden. 
En golfbolds udgangshastighed er ca. 230 km 
i timen. Den kan med andre ord slå rigtig 
hårdt. Undgå derfor at stå foran bolden når 
andre slår. Pas også på, når der skal spilles 
uden om et træ, da bolden kan springe 
tilbage hvis træet rammes. 

Pas på blinde slag og dog-leg huller 
Det sker at man skal slå slag, hvor man ikke 
kan se fairway (en bakketop, et dog-leg). 
Derfor er det vigtigt at man "tænker bagud". 
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Det kan gøres ved at en spiller stiller sig et 
sted, som kan ses fra teestedet (eks på 
bakketoppen eller i dog leg). 
Omvendt skal dem der skal til at slå ud fra 
teestedet tænke fremad og sikre sig at der er 
fri bane. Råb hellere FORE en gang for 
meget end en gang for lidt. 

Stil din bag på fairway, hvis du leder efter 
bolden i roughen. 
Hvis du skal ud og lede efter din bold i 
roughen eller et sted, hvor man ikke kan se 
dig, så stil din bag på fairway. Så ved de 
spillere der kommer bagfra at du er der. 

Slå aldrig for tidligt. 
Hvis der er den mindste risiko for at kunne slå 
op til de forangående - så vent med at slå. Vi 
kender det alle: "det kræver at jeg virkelig 
rammer den godt, hvis jeg skal slå helt derop" 
- og lige netop dér slår man det perfekte slag. 
Så vent hellere. 

Duk dig, når der råbes FORE! 
Sådan gør du, når du hører at der bliver råbt 
FORE: 
Vend øjeblikkelig ryggen til den retning, råbet 
kommer fra, duk dig, slip kølle og vogn og 
beskydt hovedet med hænder og arme. Gør 
dig så lille og rund som muligt, så formindsker 
du riskoen for at blive ramt 

Ti og stå stille når andre skal slå. 
Golf er et spil, der kræver koncentration. 
Derfor skal man forholde sig i ro, når andre 
skal til at slå. Det gælder også hvis man 
passerer en green eller et teested, hvor andre 
skal til at slå. Stop op og ti stille. 
Når du passer flaget på greenen, så hold om 
selve flaget så det ikke blafrer i vinden. 

Vis hensyn til banen. 

Vis hensyn til banens personale. 
Greenkeeperne arbejder for at holde banen i 
god stand for os alle. Vis hensyn til dem og 
deres arbejde. Vent på signal fra 
greenkeeperen inden du slår, når han 
arbejder på det hul du spiller! 

Ret nedslagsmærker op. 
Der, hvor bolden slår ned, bliver jorden 

komprimeret og det ødelægger græssets 
vækstmiljø. Hvis ikke nedslagsmærket 
repareres omgående dør græsset. Et 
urepareret nedslagsmærke er måneder om at 
læge sig selv. Et nedslagsmærke, der 
repareres er lægt på et døgn. 

 

Brug Pitchfork til reparation af 
nedslagsmærker. 
Det er det eneste der dur. Det gøres ved at 
stikke pitchforken ind på fire steder rundt om 
nedslagsmærket (bruge urmetoden kl. 12, 3, 
6 og 9) og træk tilbage ind over 
nedtrykningen. Efterfølgende trykkes den lille 
tue, der er opstået ned med foden eller 
putterhovedet. 

Beskyt teesteder og forgreens. 
De steder er, næst efter greenen, dyrest at 
etablere. Derfor undlad at trække vognen 
mellem bunkere og green. Undgå også at 
trække vognen hen over forgreen samt 
teesteder. Også selvom det er en lille omvej. 

Undlad at tage prøvesving, hvor køllen 
rammer jorden, på teestedet 

Læg græstørv på plads. 

Riv i bunkerne 

Beskyt bunkerkanter. 
Gå ned i og op fra en bunker på den laveste 
side - også selvom du skal gå tværs igennem 
bunkeren. 

Læg riven rigtigt. 
Læg riven nede i bunkeren i hullets 
spilretning 

Hold naturen ren. 
Benyt de affaldsspande, der er placeret rundt 
omkring. Bemærk de små kopper på 
teestederne er kun til brækkede tees. Ikke til 
affald. Tag affaldet med i bag'en til næste 
skraldespand. 
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