
Begynderforløb
- Til dig der er ny i golf

Velkommen som begynder.

I denne folder kan du læse om, hvordan det er at være begynder i
Odsherred Golfklub, og vi håber det kan hjælpe dig lidt på vej - vi ved

der er mange spørgsmål
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Velkommen som ny golfspiller
Kære nye Golfspiller

Vi er glade for at du vil deltage i vores fællesskab af nye golfere og  i denne 
lille folder beskriver vi de vigtigste punkter, som du skal lære at begå dig i. 
Vi står altid til rådighed ved spørgsmål, gode råd og en hyggesnak. Vi er 
alle frivillige i begynderafdelingen og selv medlemmer af Odsherred 
Golfklub.

Vi er en klub med ca. 1000 medlemmer og heraf 160 frivillige - og vores 
værdier er:

BÆREDYGTIGHED - HENSYNSTAGENDE - TRIVSEL OG SUNHHED

ET RART STED AT VÆRE
Begynderudvalg:

STÅRUPVEJ 2 - 4573 HØJBY – TLF. 59302076 – SEK@ODSHERREDGOLF.DK
www.odsherredgolf.dk



Fællestræning
Der er fællestræning fra april til og med november. Du kan som 
begynder deltage i max. 2 fællestræninger pr. uge og det er opdelt så 
der maks. er 9 deltagere pr. gang . Træningen foregår onsdage, fredag 
lørdag og søndage. Fællestræning foregår på træningsarealet og 
driving range. Herudover afholdes der også på 7 lørdage, baneintro, 
hvor træningen foregår på 9-hulsbanen (se kalender side 6-7) Start og 
sluttidspunkt fremgår ved tilmelding til kurset og kan variere. 
Tilmelding til fællestræning og baneintro foregår via www.golfbox.dk –
vælg ”kurser” og klik herefter det kursus, som du skal tilmelde dig.  Du 
er også velkommen til at henvende dig i sekretariatet til at få vejledning 
i GolfBox.

www.odsherredgolf.dk
Her kan du finde nyhedsbreve, referater, baneinfo og nyttige 
informationer. vi sender nyhedsbreve ud ca. hver anden uge i sæsonen. 
Her er gode og vigtige informationer om banepleje, banestatus, nyt fra 
bestyrelse , diverse udvalg og generelt gode historier og ikke mindst nyt 
fra alle vores frivillige
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Sådan får du banetilladelse
En banetilladelse til golf sikrer, at du får mest mulig glæde af din nye sport. 
Du kommer i gang på den rigtige måde og kan se frem til mange 
fornøjelige timer på golfbanen. Vi står parat til at hjælpe dig hele vejen 
igennem. Du skal have banetilladelse, som kort sagt er en "uddannelse" i 
golf, som består af flere elementer, som: Golftræning, slagprøver, Tips & 
Tricks og golfregler.

For at opnå banetilladelse skal du 
gennemføre følgende forløb:

• Først deltage på et "intro til golf' hold
• Deltage i minimum 6 gange fællestræning
• Deltage i Tips & Tricks med træneren
• Bestå 4 slagprøver i grundsving, putt, bunkerslag og chip
• Bestå regelprøven (30 spørgsmål online)
• Have trænerens godkendelse af bestået forløb
• Kunne spille til hcp. 54 (du kan spille dig ned i hcp. sammen 

andre fra begynderafdelingen, ved mandagsspilsammen eller 
øvrige private runder

Når du har opnået banetilladelsen vil du få adgang til at spille på vores 
18-hulsbane eller andre baner.

God fornøjelse
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Spilsammen mandage i sæsonen
Er et tilbud til alle nye voksne medlemmer samt intromedlemmer i 
Odsherred Golfklub, hvor du kan komme ud at spille med andre på samme 
niveau, men også sammen med andre af klubbens mere øvede medlemmer. 
Her vil du få hjælp, gode råd og vejledning i hvordan man færdes på banen 
(etikette) samt i de mest almindeligt brugte golfregler.
Vi starter Kl. 16.30. Vi mødes ved starterhuset/puttinggreen. Kom gerne i
god tid, så du kan nå at varme op, slå nogle bolde på driving range og putte 
lidt på puttinggreen. Fra starten af september starter vi kl.16.00, grundet 
tidligere solnedgang. Vi danner hold med en øvet hjælper og 2 begyndere 
på hvert hold. Der startes på flere huller samtidig og der spilles primært på 
9-hulsbanen. Nogle gange pr. sæson har du mulighed for at komme ud at
spille på 18-hulsbanen, da vi har turneringer som foregår på nogle af
hullerne. Efter spillet samles vi i Cafe Solvogn, hygger os og snakker om
dagens spil, regelspørgsmål m.v. i .Det er vigtigt at du tilmelder dig i GolfBox
hver gang du deltager, og seneste dagen før kl. 12.00. Ved turneringer dog
allerede fredagen før.
Øvrige aktiviteter
Årsplan kan du finde på www.odsherredgolf.dk, gå ind under "klubben/
turnerings- og aktivitetsplan". Her kan du finde klubbens aktiviteter, 
klubturneringer. Medlemmer med banetilladelse kan deltage i de fleste 
turneringer.  I forbindelse med klubturneringer, skal du være opmærksom 
på, at flex-medlemmer skal betale reduceret greenfee, såfremt 
medlemskabet ikke er gyldigt til spil i det pågældende tidsrum eller på den 
pågældende bane.
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Jo mere du træner
- Jo bedre bliver du

Begynderafdelingen har sin egen facebookgruppe, ”Odsherred 
Golfklubs begynderforum”. Her er der plads til hyggesnak, oplevelser, 

efterlysninger, spørgsmål m.v. Gruppen er oprettet for at give så tryg og 
god en start på tilværelsen som ny golfspiller i Odsherred Golfklub. Det 
er en lukket gruppe, hvilket betyder, at de opslag, du skriver i gruppen 

ikke kan ses af andre end gruppens medlemmer.
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