Prøvemedlem 2021

Velkommen

Her får du glad golf
for alle aldre…

Kr. 750,- for 3 måneder

Silkeborgvej 44 / 8700 Horsens / Tlf. 7561 5151 / info@horsensgolf.dk / www.horsensgolfklub.dk

Prøvemedlemskab 2021
Horsens Golfklub kan tilbyde et prøvemedlemskab, som introduktion til golf og ikke
mindst, den rette måde at lære spillets
finesser på, både praktisk og teoretisk.
Dette giver dig mulighed for at se, om
golfsporten er noget for dig.
”Kom godt i gang” Prøvemedlemskabet
indeholder:
•
Fri træning på hold (eller individuel)
•
Onlinemateriale med regler samt
regelprøve
•
Fri bolde på Driving Range-udslagshus
•
Frit spil på Par 3 banen
•
Frit spil på 18-hulsbanen når du er i
hcp. 45
•
Mulighed for at spille Onsdagsturnering når du har bestået prøverne
•
Fri benyttelse af puttinggreen og
indspilsgreen
•
Brug af klubhusets faciliteter
•
Vejledning af begynderudvalget
•
Deltagelse i begynderturneringerne
•
Prøvemedlemskabet gælder i 3
måneder fra indmeldelse.

Pris Kr. 750,- for 3 måneder.
•

DGU-kort - hvad er det?
•
Efter banegodkendelse samt bestået
regelprøve, er der mulighed for at få et
DGU-kort.
•
Et DGU-kort er en slags certifikat på at
du er golfspiller og medlem af en dansk
golfklub.
•
DGU-kortet giver dig mulighed for at
spille golf på stort set alle baner i hele
verden, hvis ellers dit handicap tillader
det, mod betaling af greenfee
•
Et DGU-kort er altid bundet op på en
eller anden form for medlemskab.

Medlemsfordele i Horsens Golfklub, når
man bliver fuldgyldigt medlem:
•
Mulighed for tilkøb af fritspilsordning
(frit spil i Himmelbjerg, Odder, Hedensted, Juelsminde,
Skanderborg og Aarhus golfklubber)

Se kontingentsatser på hjemmesiden
http://www.horsensgolfklub.dk/
vælg klubben / vælg kontingent

•

Pris kr. 950,Greenfee i ovennævnte klubber
(hvis ikke man har fritspilskort)

•

Pris Kr. 250,Mulighed for tilkøb af Club No 1
(Breinholtgård, Gyttegård, Haderslev, Kolding og Vejle)

•

•
•
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Pris kr. 900,Rabat på Greenfee hos venskabsklubber: Ikast, Vejle, Ålborg, Odense,
Holbæk og Stensballegaard
Pris: se hjemmeside
Tag en gæst med
Pris kr. 250,Tilbud fra sponsorer
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Hvordan bliver jeg prøvemedlem?
Du udfylder indmeldelsesblanketten, som du kan få udleveret i sekretariatet/klubhuset, eller
du kan finde indmeldelsesblanketten på hjemmesiden, www.horsensgolfklub.dk, under
faneblad ”Bliv medlem”.

Horsens Golfklub
Silkeborgvej 44
8700 Horsens
Tlf. 7561 5151
info@horsensgolf.dk

Hvad sker der når jeg er indmeldt
som prøvemedlem?
Når vi har modtaget din indmeldelse,
opretter vi dig som prøvemedlem i Horsens
Golfklubs administrations system Golfbox.
Herefter modtager du materiale som giver
dig god viden om Horsens Golfklub samt
golfsportens regler.

Horsens Golfklub

Du modtager:
•
•
•
•
•
•

Denne folder
Prøvemedlem bagmærke
Golf for begyndere
Golf i tegninger og bobler
Golf regelbog
Medlemsnummer
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Træningsplan
For at komme i gang med lektioner skal du
kontakte
klubbens
PGA
træner
i
proshoppen: Steffen Oakley, tlf. 2262 5054
/ pro@horsensgolf.dk
Sammen med Steffen aftales og tilrettelægges hele dit træningsforløb. Lektionerne
afvikles i hold af 4-10 personer. Det er
meget fleksibelt, så de kan tilpasses efter
hvornår DU har tid.
Mød altid op til de aftalte lektioner. Er du
forhindret så send afbud i god tid!
Der findes regler for påklædning/dresskode på banen. Læs om dette på
hjemmesiden. Det er ikke et krav, at man
anvender golfsko ved starten.

Horsens Golfklub

Træningsstart
Ved alle lektioner mødes du med Steffen
i sekretariatet/shoppen
• 1. lektion:
Træning på driving Range
• 2. lektion:
Træning af indspil
• 3. lektion:
Træning i bunker / putning
• Øvrige lektioner:
Efter dine ønsker
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Begynderaftener=Spil på Par 3 banen
Begynderturnering på Par 3-banen er for begyndere med
hcp. 46-54. Disse turneringer er ment som en øve-turnering,
så man kan blive fortrolig med banen og evt. finde nogle
andre medlemmer at spille med.
Begynderturneringerne 2021 afvikles alle onsdage fra d. 7.
april til og med d. 29. september. Mødetid foran klubhuset kl.
17.15.
Turnering starter umiddelbart efter 17.30, når
I er klar.

Tilmelding til ovenstående:
Tilmelding foregår i golfbox (se side 8), på golfbox-app eller
på touch-screen ved sekretariatet.
Tilmelding senest tirsdagen før afviklingsdagen.

Horsens Golfklub
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Regelundervisning
Må man det? Skal man det? Kan man det?
Download evt. appen GolfQuis (gratis)
Det kan du læse meget mere om i de udleverede regelbøger.
Begynderudvalget vil hjælpe dig igennem
ude på banen så du lærer lidt omkring
etikette, lidt om regler samt besvarer dine
mange spørgsmål i takt med, at de dukker
op.
Download evt. appen Golfreglerne 2019
(gratis)
Selvstudie på nettet:
Du kan læse mere her:
http://oswaldacademy.com/da under
”Regelskole” – hvor du kan prøve dig frem.
Lidt forskellige links til golfregler:
http://horsensgolfklub.dk//nye-golfregler2019/

Regelprøve
Du kan tage selve prøven her:
www.golf.dk/regelprove
Der vil blive sendt en mail til dig med
resultatet. Når du har alle spørgsmål rigtige,
har du bestået, og der vil automatisk blive
fremsendt en mail til klubben.

Horsens Golfklub
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Banegodkendelse
Du opnår banegodkendelse når træneren/hjælperne i begynderudvalget vurderer at din
golftekniske formåen er tilstrækkelig og du i et stykke tid har øvet dig på par-3 banen bl.a. via
begynderturneringerne. Dvs. at der ikke decideret er en prøve på banen.
Du kan benytte nedenstående ”slag” pr. hul – så har du selv lidt at gå efter.

Ved opstart har du nedenstående
slag pr. hul
9 huller som spilles fra BLÅ TEE stableford
Her skal du opnå ca. 18 points

Når du har øvet dig lidt har du
nedenstående slag pr. hul
9 huller som spilles fra Dame/Herre
TEE - stableford
Her skal du opnå ca.: 18 points

Nedenstående tabeller viser de slag du har for at få 2 point pr. hul
Ved et slag mindre vil det give 3 point og ved et slag mere 1 point etc.

Hul 1
Hul 2
Hul 3

Hcp. 54
Begynder
6
7
6

Hul 4

6

Hul 5
Hul 6
Hul 7
Hul 8

6
6
6
6

Antal slag pr. hul

Hul 1
Hul 2
Hul 3
Hul 4

Hcp. 54
Godkendt
6
6
6
5

Hul 5
Hul 6

5
5

Antal slag pr. hul

Hul 7
5
Hul 8
6
Hul 9
6
Hul 9
6
Når begynderudvalget/træneren har godkendt dig til banen samt du har bestået regelprøven tildeles du HCP 54.

Man skal spille sig ned i HCP 45 inden man kan spille på 18 huls-banen.
Dog kan man spille med i Onsdagsturneringerne, 9 huller på stor bane når man har
HCP 54 bestået prøverne. Onsdagsturneringerne begynder den 7. april og kører hver
onsdag til 29. september 2021.
Der holdes turneringsafslutning på onsdagsturneringerne omkring slutningen af
september/først oktober.
HUSK at tilmelde dig på www.horsensgolfklub.dk – login på golfbox.

Horsens Golfklub
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Golfbox
Golfens administrationssystem er Golfbox – Du finder login på
www.horsensgolfklub.dk , nederst i højre hjørne.
Dit medlemsnummer er: 35-______ (Medl.nr.) og det skal du bruge når du logger
dig på.
Dit brugernavn er 35-______(Medl.nr.)
Du vil få en mail med dit password, når du er oprettet i systemet.
Når du er logget på ser skærmbilledet sådan ud:

GolfBox er et vigtigt redskab i dagligdagen. Det er i GolfBox at alle dine personlige
data står, det er her, du kan følge med i dit handicap og gennem GolfBoxbeskedsystemet får du nyhedsbreve fra sekretariatet.
Når man senere får brug for det, så er det i GolfBox, at man bestiller banetider samt
tilmelder sig turneringer. Bl.a. onsdagsturneringen.
Du kan udskrive scorekort via GolfBox i klubben på touchscreen ved sekretariatet.

Hvis du har brug for hjælp?:
Kontakt et medlem fra begynderudvalget. Se bagsiden, din træner eller
sekretariatet.

Horsens Golfklub
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Driving Range
Horsens Golfklub har en Driving Range i 2
niveauer med 42 udslagssteder, hvoraf
de 15 er overdækkede. Der forefindes 3
boldautomater.
På 1. sal kan I træne i den frie natur med
en fantastisk udsigt over banen og klubhuset.
I nederste niveau kan I træne med tag og
belysning over hovedet (Man kan tænde
for lyset på rangen indtil kl. 22.00). Derfor
kan I træne optimalt og forbedre/
vedligeholde jeres golfsving, også når
vejret eller klokken ikke ligefrem indbyder
til udendørs træning.
Driving Range og boldmaskinerne er åbne
hele året rundt, og der samles bolde alle
dage, såfremt vejret og overfladeforholdene tillader det. Hvis ikke der har
været mulighed for at samle bolde med
maskinen, må du desværre selv ud og
samle bolde.
Det er IKKE tilladt at fjerne træningsbolde
fra driving range. Heller ikke til brug på
øve-greens.
Boldspande sættes på plads i stativerne
efter brug.
Der må IKKE slås bolde, så længe der samles bolde op – træn evt. det korte spil
imens.

Horsens Golfklub
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Proshoppen
Personalet i Proshoppen byder alle velkommen.
Graham Oakley

Else Oakley

Proshoppen
Tlf. 7561 4766 /

Butiksbestyrer
proshop@horsensgolf.dk

Åbningstider i Proshoppen:
Åbningstider fra 1. april – 30. september (se tider på hjemmesiden)
Mandag-torsdag ............................................................................ kl. 10.00 – 17.00
Fredag .......................................................................................... kl. 10.00 – 16.00
Lørdag, søndag og helligdage ..................................................... kl. 10.00 – 14.00
Udstyr:
Henvendelse i Proshoppen, så finder vi en løsning som passer til dig.
Der vil være mulighed for at låne udstyr til lektionerne. Udstyret lånes på daglig basis,
dvs. at det kan være forskelligt udstyr fra gang til gang. Henvendelse i Proshoppen.

Protræner
Steffen Oakley

Lektioner:
Booking af lektioner kan ske i:
1. Golfbox under lektioner,
2. Mail pro@horsensgolf.dk
3. Tlf. nr. 2262 5054.

Tlf. 2262 5054
pro@horsensgolf.dk
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Sekretariatet
Karsten Sørensen

Susanne Jørgensen

Club Manager
Tlf. 2099 8122
ks@horsensgolf.dk

Sekretær / Bogholder
Tlf. 7561 5151
sj@horsensgolf.dk

Åbningstider i sekretariatet:
Åbningstider fra 1. april – 31. oktober
Mandag-fredag ............................................................................. kl. 09.00 – 14.00
Lørdag, søndag og helligdage ................................................................... LUKKET
Vi er der oftest udover ovennævnte tider mandag til fredag, hvor du også har mulighed
for at træffe os.

Cafe Golfert / Amalielund Mad
Henrik Jensen

Pernille Astrup Jensen

Tlf. 7561 5126
4087 9831
amalielund@mail.tele.dk

Tlf. 7561 5126 /
4087 9852
www.amalielund.dk

Åbningstider i Cafe Golfert:
Alle dage – også søn- og helligdage ............................................ kl. 11.00 – 21.00
(Ved private arrangementer, kan der dog være lukket om lørdagen fra kl. 18.00)

Horsens Golfklub
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Begynderudvalg
Jesper Bach Jensen (formand)

Tlf. 2619 1494

jbj@advokatgruppen.dk

Karsten Sørensen

Tlf. 2099 8122

ks@horsensgolf.dk

Tlf. 2491 5150

henning@barsooe.com

Helle Barsøe

Tlf. 2262 0516

hebars@mail.dk

Henning V. Hansen

Tlf.2140 7202

post@hvhansen.dk

Karsten Vorm Petersen

Tlf. 2711 8605

karstenvorm@gmail.com

Jens Kristian Sandal

Tlf. 5137 0579

jksandal@stofanet.dk

Karin Bauenbæk Præsius

Tlf. 3095 6002

kar.kia@hotmail.com

Allan Svendsen

Tlf. 2992 9689

asv@svendsencm.dk

Jørn Wagner Poulsen

Tlf. 2562 6954

ckjwp@live.dk

Tlf. 2860 4765

conniekrogh@live.dk

Johan Altenburg

Tlf. 6059 3151

altenburg@stofanet.dk

Lone Hammelsvang

Tlf. 2286 1778

Vessovej63@gmail.com

Jørgen Liljedahl Jensen

Tlf. 2215 4445

j.liljedahl@gmail.com

Henning Barsøe

Connie Poulsen

Tilmeld dig Horsens Golfklub på Facebook og find andre medlemmer at spille med.
Horsens golfklub-golfpartner.

Horsens Golfklub
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