Odder Golfklub
Information til nye golfspillere
Odder Golfklub byder dig velkommen
som ny golfspiller
Vi håber, du får den samme fornøjelse
af golf som alle vi andre

Med denne folder, vil vi gerne byde nye golfspillere velkommen i Odder Golfklub.
Her kan du læse om begynderforløbet samt få andre praktiske informationer.
Golf er en dejlig social sport, og for at vi alle kan færdes på og omkring golfbanen og have gode oplevelser, er der også nogle krav til hvordan vi omgås
hinanden, samt til korrekt optræden på banen (etikette).
Derudover er der en del regler, som man er nødt til at kende, for at kunne
begå sig på banen.
Det er derfor, det er nødvendigt med et målrettet begynderforløb, inden du
skal spille på banen.

Sådan kommer du i gang med golfen

Startmedlemskab 2019
Et startmedlemskab for en nybegynder koster 3.000 kr. og giver fri adgang
til alle træningsfaciliteter samt til 18-hullers banen resten af året i Odder
Golfklub, når begynderforløbet er gennemført.
Startmedlemskabet indeholder
• Et golfsæt og bogen ”Lommeguiden til golfreglerne 2019”
• Lektioner hos klubbens træner – primært fællestræninger –
golfundervisning i teori og praksis
• Grundig regel- og etikettegennemgang
• Deltagelse i onsdagsturneringer på par-3-banen og på 18-hullers banen
efter godkendelse hertil jf. stamkortet, se nedenfor

S TA M K O R T

ODDER GOLFKLUB

HVAD SKAL JEG IGENNEM?

HVEM GODKENDER?

Regelinformation og etikette

Tage Iversen

Teoriprøve

Tage Iversen eller Pro

Fællestræninger

Pro

Individuelle lektioner - antal bestemmes af - Pro
5 runder på Par 3 Banen i max 30 slag

Pro

Putting

Pro

Chip (korte indspil)

Pro

Pitch (lange indspil)

Pro

Bunkerslag

Pro

Lange slag

Pro

2 x Par 3 Bane turnering

Turn.leder onsdagsturnering

Godkendt til 18 hullers bane

Pro

4 x 9 huller på 18 hullers bane

Turn.leder onsdagsturnering

Stamkort
Når du starter på begynderforløbet, får du udleveret et begynderkort, kaldet
”stamkort”. Hver gang træneren godkender dine evner, kvitterer han på
stamkortet, og hver gang du gennemgår et af de øvrige punkter på stamkortet, skal du have dette godkendt af den ansvarlige. Når alle punkter er
gennemført og stamkortet er udfyldt, har du gennemført dit begynderforløb.
Træningsområdet
Du har fri adgang til træningsbolde på drivingrangen. Boldene er gule og
må ikke fjernes fra området. På de øvrige træningsområder – indspil, bunker
og puttegreens skal du selv medbringe bolde. Boldene til dette formål er de
samme, som du bruger til spil på banen. Til træning anbefales 10-20 bolde.
Par-3-banen
Du har helt fra starten fri adgang til par-3-banen. Har du aldrig prøvet at
spille golf før, er det en god idé de første gange at følges med en mere
erfaren spiller. Da der ikke er megen plads på par-3-banen, er sikkerheden
vigtig. Derfor, skulle du slå en skæv bold, så råb straks op – i golfen råber
man ”fore!”, hvis man slår bolde, der kan være til fare for andre.
Sådan tilmelder du dig regelinformation og fællestræning
Tilmeldingslister finder du på begynderopslagstavlen i klubhuset eller på
klubbens hjemmeside. Individuel træning kan du booke direkte hos træneren. Du finder nærmere info herom bagest i denne folder, eller bag på dit
stamkort.

Sådan foregår en onsdagsturnering med vejledning

Hvornår er du klar til at deltage i en onsdagsturnering?
Når træneren giver sin tilladelse, kan du deltage i onsdagsturneringer på par3-banen. Når du senere har klaret teoriprøven og fået de praktiske godkendelser, kan du deltage i onsdagsturneringer på 18-hullers banen. Inden du
kan gå alene ud på 18-hullersbanen, er der et par krav, der skal være opfyldt.
Du skal have spillet minimum 4 runder på 18-hullers banen med en vejleder, samt have spillet dig ned i handicap 50. 2 af disse 4 runder skal spilles
i onsdagsturneringerne, men de andre to kan erstattes af 2 runder med en
”mentorspiller”, der er godkendt af kontoret. Scorekort afleveres i så fald til
kontoret efter endt runde.
At deltage
At deltage i onsdagsturneringer giver en rigtig god mulighed for at lære andre
klubmedlemmer at kende. Rigtig mange af golfklubbens medlemmer hygger
sig med at deltage om onsdagen sæsonen igennem.
Hvem kan deltage?
For at kunne deltage i onsdagsturneringer, skal du have fået grønt lys fra
trænerne. Det er muligt at deltage i onsdagsturneringer lige så længe, du har
lyst – også når du ikke er helt begynder mere.

Hvor?
Onsdagsturneringerne foregår på både par-3-banen og på 18-hullers banen.
Når der spilles onsdagsturnering på 18-hullers banen deles banen op i 2 x
9-hullers sløjfer, således at nogle spiller de første ni huller – kaldet forni og
andre spiller de sidste 9 huller – kaldet bagni.
Tilmelding og evt. afbud
Du tilmelder dig på Golfbox via Odder Golfklubs hjemmeside, til både
par-3-banen og 18-hullers banen. Sidste frist for tilmelding er mandagen før
kl. 19.00. Afbud meddeles turneringslederen (kan findes på hjemmesiden),
senest ½ time før turneringens start.
Tidspunkter
I april og september starter turneringerne kl. 17.00 og i maj til og med august
er starttidspunktet kl. 17.30.
Der vil hænge en startliste på begynderopslagstavlen, hvor du kan se, hvilket
hul, du skal starte på.
Prisen for at deltage i turneringerne er 25,- kr., som betales til turnerings
ledelsen senest 20 min. før start.
Inden start skal du udfylde et scorekort. Der vil være vejledere til at hjælpe
dig med dette.
15 min. før start samles par-3-bane-spillerne på øst-terrassen.
For deltagere i 18-hullers turneringerne er der samling på vest-terrassen, hvor
du på bordene kan finde skilte med numrene på de forskellige starthuller.
Alle går ud til hullerne samlet, da der kan være vigtig information fra turne–
ringslederne.
Onsdagsturneringer
For at du skal få den bedst mulige start på golfspillet på banerne, er der
etableret et stort hold af frivillige vejledere. Der vil gå en vejleder med i
hver bold (på hvert hold) og vejlederen vil være til støtte og rådgivning for
spillerne i bolden. Til turneringerne sammensættes der typisk bolde (hold),
der består af tre nye spillere og en erfaren vejleder. Dette betyder, at du hver
gang vil komme til at gå med to nye golfspillere – måske nogen, du ikke
tidligere har mødt – og en vejleder, der hjælper jer til at få en god indføring i
spillet og reglerne, så I kommer rigtigt i gang med golfen.
Der spilles med det, der kaldes ”gunstart” ved turneringerne. Dette betyder,
at der er én bold (et hold), der starter på hvert hul på banen samtidigt.
Banen vil ikke være lukket for andre spillere. Det er derfor tilladt for andre
spillere at flette ind mellem holdene af begyndere. Sekretariatet vil så vidt
muligt sørge for, at eftermiddagstiderne er blokeret, sådan at der vil være

begrænset trafik af greenfeespillere. Det er vigtigt, at der i disse tilfælde vises
hensyn til vores greenfeespillere (gæstespillere).
På 18-hullers banen spiller spillere med index 51-72 fra teested 36, mens
alle andre spiller fra teested 47.
En onsdagsturnering med efterfølgende samling i klubhuset varer ca. 3 timer.
Efter onsdagsturneringen – afslutning og præmieoverrækkelse
Efter spillet går alle spillere i klubhuset eller på terrassen til afrunding, samvær og præmieoverrækkelse. Det er en god skik, at spillere, der har spillet i
bold sammen, også sidder sammen ved præmieoverrækkelsen.
Scorekort afleveres efter endt spil til turneringsledelsen. Husk at være omhyggelig med sammentælling og underskrift af din makkers scorekort. Et
afleveret scorekort er et godkendt scorekort.
Hvis der opstår tvivlsspørgsmål under turneringens afvikling, bedes dette
meddeles turneringsledelsen umiddelbart efter turneringen og inden score
kort afleveres.
Hvis du på de 9-huller har en score på mere end 18 stablefordpoint,
indtaster du dit scorekort via golfbox hjemmefra eller på den touchscreen
der står i forhallen. Husk altid at få din markør til at underskrive scorekortet
med medlemsnummer.
De fleste slutter af med et måltid mad
og en fadøl el. lign.
Én gang om måneden vil der være
mulighed for fællesspisning.
Se opslagstavlen
Turneringsledelsen
To fra klubbens begynderudvalg
fungerer hver gang som turneringsledelse. De har ansvaret for
turneringens tilrettelæggelse og
afvikling.
Ved tvivlsspørgsmål er turneringsledelsen øverste myndighed.

Fra startmedlemskab til fuldgyldigt medlemskab
For at blive fuldgyldigt medlem af Odder Golfklub gælder følgende:
• Alle punkter under startmedlemskabet er gennemført
• Kontingent er indbetalt efter gældende regler
• Medlemsindskuddet betales efter en af flere modeller, som findes i
klubben (se hjemmesiden)
• Adgang til 18-hullers bane skal i starten ske ved deltagelse i klubbens
onsdagsturneringer og/eller sammen med rutinerede medlemmer.
• Når du er klar til at gå “alene”, skal du være opmærksom på, at der
ofte er meget pres på 18-hullers banen, derfor kan det være hensigtsmæssigt for nye spillere at gå ud i ydertidspunkterne. Så er der
mere fred og ro til spillet.
Praktiske oplysninger
Du kan finde masser af oplysninger på Odder Golfklubs hjemmeside
www.oddergolf.dk. Her kan du hver dag følge klubbens kalender, for at se
om der er arrangementer eller vejrlig som f.eks. medfører banelukning, så du
slipper for at køre forgæves.
Du kan også her se vigtig information, som du til enhver tid, som medlem af
klubben, er forpligtet til at være orienteret om.
Begynderudvalget og vejlederne
Består af frivillige klubmedlemmer. Navne og telefonnumre på disse medlemmer kan du finde på tavlen i klubhuset og på klubbens hjemmeside.
Klubbens adresse
Odder Golfklub, Aakjærvej 200, 8300 Odder
Tlf. 86 54 54 51
E-mail: oddergolf@oddergolf.dk
www.oddergolf.dk
Sekretariatet
Karen Frederiksen
Sekretariatets åbningstider finder du på hjemmesiden
Træner
Christian Nygaard
PGA Professionel
Telefon: 31 10 37 62
E-mail: nygaardgolf@hotmail.com
www.oddergolf.dk

Sådan bestiller du træningstider i Odder Golfklub
Du kan bestille starttid til par-3-bane, 18-hullers banen og træning hos klubbens træner online.
Til dette bruges programmet Golfbox, som du kan finde på pc’en i klubbens
forhal eller på nettet fx via golfklubbens hjemmeside eller på www.golf.dk.
For at logge på, skal du bruge din kode (se vejledning på hjemmesiden).

1. Log på Golfbox
2. Vælg tid på kalender og tryk bestil
3. Husk at logge korrekt af

Skulle der opstå tvivl om hvad og hvordan vedrørende opstarten i
golfklubben, så spørg endelig.

Endnu engang V E L K O M M E N i Odder Golfklub

