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Del 1 
Det er en forudsætning for at deltage i Del 1, at du som 
minimum er prøvemedlem (hvilket man maksimalt kan 
være i 2 måneder). 

 
• 4 træningslektioner på hold 

 

• Regelundervisning 1 

 
 
 
 

Del 2 
Det er en forudsætning for at deltage i Del 2, at du har 
meldt dig ind i HGK, enten som fuldgyldigt medlem eller 
som par 3-banemedlem. 

 

• Spille 2 x 18 huller på par 3-banen med en score 
på minimum 36 stableford-points 

 
og sideløbende med dette: 

• 6 individuelle træningslektioner 
 

• Regelundervisning 2 

? ? ? 

Tekst med rødt er forklaret 

på næste side. 

Som ny golfspiller i Hammel Golf Klub bliver du ledt igennem en række 
aktiviteter, der har til formål at lære dig om spillet, sikkerheden og reglerne. 
 
Se her hvordan.  
God fornøjelse! 
 

Hvad må jeg nu? 

 

Du må spille på par 3-

banen, når du har deltaget 

i den første af de 4 

træningslektioner. 

Når du også har deltaget i 

Regelundervisning 1, må 

du begynde at deltage i 

intro-turneringer på 18 

hullers banen. 

 

 

Når du har spillet 2 x 18 

huller på par 3-banen med 

en score på minimum 36 

stableford-points, har du 

som fuldgyldigt medlem 

fuld spilletilladelse til 

HGK’s 18 hullers bane, og 

du får tildelt et 

golfhandicap. 

 

 

 

 

 

Du modtager DGU-kort, som 

giver dig spilletilladelse på 

andre klubbers baner mod at 

betale greenfee. 

 

Del 3 
 

• 3 begynderturneringer på 18 hullers banen 
 

• Regelprøve bestået 
 

 
 
 



Mere om det med rødt på forrige side 
 
 

Regler og handicap 
 
Golfhandicap 
Når du får spilletilladelse til 18 hullers banen, starter du i handicapindex 54. Handicapindexet har 
betydning for, hvilket spillehandicap du har på banen (dvs. hvor mange ekstra slag du må bruge i forhold 
til banens par). Handicapindex 54 giver på Hammels bane et spillehandicap på 59 for herrer (fra gul tee) 
og 59 for damer (fra rød tee). Dit spillehandicap kan til enhver tid ses på lister, der hænger på klubbens 
opslagstavle, og på klubbens hjemmeside. 
 
Regelundervisning 
Regelundervisningen er tilrettelagt, så du hurtigst muligt kan komme i gang 
med at spille og begå dig sammen med HGK’s øvrige medlemmer.  
 
Varighed ca. 2 x 2 timer – tilmelding via Golfbox. 

 
Derudover kan du downloade reglerne som app til din Smartphone, og/eller du 
kan købe forskellige regelbøger i sekretariatet – blandt andet en lommeguide 
til at have med på banen. 
 
 
 
 
Spil og turnering 
 
Begynderturnering 
Begynder-turneringer foregår hver onsdag aften på 18 hullers banen. 
Der spilles en hyggelig 9 hullers stableford-turnering, hvor hjælpere går med, og der er fokus på det 
sociale og på at blive introduceret til spillet på banen. 
Tilmelding via GolfBox (se bagsiden) eller på ophængte lister i klubhuset. 
 
Spille 2 x 18 huller på par 3-banen 
Som en del af begynderprogrammet skal du på par 3-banen to gange spille 18 huller (3 x 6 huller) med 
en score på minimum 36 stableford-points (dvs. gennemsnitligt 2 points pr. hul, hvilket svarer til ca. 90 
slag for runden). Du skal for hver 18 hullers runde aflevere et scorekort, der er underskrevet af både dig 
og din markør. Kortet afleveres i kassen til scorekort i klubhuset. 
 
Turnering på par 3-banen 
Der kan arrangeres begynderturnering på par 3-banen, hvor alle kan deltage. 
Par 3-banen er Hammel Golf Klubs mindre ”øvebane” med 6 huller. 
 

 
Træning 
 
Individuel træningslektion 
Individuelle træningslektioner bestilles og betales hos klubbens træner team 
 
Træningslektion på hold 
Træningen foregår sammen med andre begyndere under klubbens træner team ledelse. 

  



Som nybegynder skal du gennemgå nedenstående program 

 

Begynderprogram del 1: 

Det er en forudsætning for deltagelse i begynderprogram, at du er prøvemedlem, hvilket du kan være i 2 

måneder. 

Du starter med 4 træningslektioner a 50 minutter, hvor der undervises i de forskellige slag og sving, efter 

1 lektion må du gerne spille på par 3 banen, hvor der hver mandag mellem kl. 17 og 19, vil være 

mulighed for råd og vejledning fra en mere erfaren golfspiller, i golfsæsonen. Der er ingen tilmelding, du 

møder bare op. Du må naturligvis benytte par 3 banen alle ugens dage, for at træne dit spil. 

Regelundervisning 1 består af en teoriundervisning, hvor der i ca. 3,5 timer undervises i de mest 

nødvendige etikette- og golfregler. Tilmelding sker via Golfbox, eller ved henvendelse til klubben. 

Introduktion i at bruge Golfbox sker i forbindelse med regelundervisning 1. 

Når du har deltaget i regelundervisning 1, og gennemgået de 4 træningslektioner, må du deltage i 

begynderturneringer, der afvikles hver onsdag kl. 16, dog torsdag i den sidste uge af måneden, 

tilmelding sker via Golfbox, der spilles 9 huller, og hvert hold i disse turneringer følges af en erfaren 

golfspiller, der kan give råd og vejledning, om spil, regler og scorekort, og med fokus på det gode sociale 

sammenhold. 

 

Begynderprogram del 2: 

Hvis dit prøvemedlemskab er ophørt, skal du melde dig ind i HGK, enten som fuldgyldigmedlem eller 

par-3 bane medlem, for at kunne deltage i begynderprogram del 2, der består af følgende 3 

hovedområder: 

Du skal nu to gange spille 18 huller på par 3 banen (3 runder), med en score på minimum 36 points for 

hver runde, altså i gennemsnit 2 points pr. hul (= 5 slag, altså 2 EKSTRA slag pr hul). Scorekort 

underskrives af dig og en markør, og afleveres i kassen til scorekort i klubhuset. 

Du skal deltage i ca.1 times regelpraksis på par 3 banen, hvor du går rundt uden at spille og ser nogle af 

reglerne demonstreret i praksis. Tilmelding via Golfbox. 

Du skal desuden deltage i regelundervisning 2, tilmelding via Golfbox. 

Sideløbende hermed kan det anbefales at du gennemfører nogle individuelle træningslektioner, som 

bestilles og betales hos en af klubbens trænere. Det er dog ikke et krav. 

Når ovenstående forhold er gennemført, har du som fuldgyldigt medlem opnået fuld spilletilladelse til 18 

hullers banen, og du får tildelt dit spillehandicap. 

 

Begynderprogram del 3: 

Tredje del af programmet forudsætter deltagelse i minimum 3 begynderturneringer på 18 hullers banen, 

hvor der dog kun spilles 9 huller, men du er meget velkommen til at deltage i alle de begynderturneringer 

der afholdes i de første 2 år, men når dit handicap er under 36, spiller du med udenfor præmierækken. 

Herudover skal du bestå regelprøven, hvor tilmelding til prøven sker via Golfbox. Du har god mulighed 

for at teste dig selv, ved at bruge regelprøvetest på Golfbox. 



Når de forhold er på plads, modtager du dit DGU kort, som giver dig tilladelse til at spille på andre baner, 

mod at betale greenfee. Vær opmærksom på at der på nogle baner kan være krav om, at du skal være 

under et bestemt handicap. 

 

HGK Mentorordning 

Som nyt prøvemedlem/medlem i HGK kan der være mange spørgsmål og få kendte ansigter. Derfor 

ønsker vi at byde nye kommende medlemmer velkommen i form af en Mentorordning, hvor det nye 

medlem kan få råd og vejledning af en etableret spiller til at komme i gang med golfsporten og HGK. 

HGK Mentor Ambassadører er et tilbud til såvel helt nye golfspillere, som mere etablerede golfere.  

Tilbuddet gælder f.eks.  

• Introduktion af faciliteter i HGK 

• Gå en runde på Par-3 banen, og høre løst og fast i forhold til banen, og gode råd til at spille 

effektiv runde efter reglerne. Høre og se de flotte steder der er på banen og gør turen til mere 

end golf. 

• Gå en runde på 18-huls banen 

• Stå til rådighed for eventuelle spørgsmål. 

 

Praktiske oplysning: 

- Klubhuset på Mosevej er åben i alle lyse timer. 

- Klubhuset på Gl. Voldbyvej er åben i hele sæsonen (par 3 banen) 

- Der er toilet og opholdsrum med scorekort i klubhuset på Gl. Voldbyvej. 

- Parkering ved par 3 banen skal ske foran klubhuset på Gl. Voldbyvej 

- Klubbens cheftræner er PGA Pro Ian Appleyard. 

- Shoppen er åben hver dag fra 1. april til 31. oktober. Åbningstiderne ses på wwwhammelgolfklub.dk, 

samt på shoppens dør. 

- Sekretariatets åbningstid ses på wwwhammelgolfklub.dk, samt ved opslag ved sekretariatet. 

- Som medlemsbevis udleveres et medlems badge. Har du en bag, skal badgen anbringes på denne. 

- Som begyndermedlem kan klubben tilbyde udlån af et antal begynder golfsæt, findes i rum 

ved siden af sekretariat, der kvitteres for udlån. 

Hammels Golf Klubs trænere er godt uddannede og har mange års erfaring. De ved hvad de taler om – 

at være Pro i en golfklub kræver mange egenskaber, og vi er glade for at vores Pro`er er blandt de 

bedste. 

 

Velkommen i  

Hammel Golf Klub 
  



GolfBox  
 
GolfBox er det system, som klubben bruger til b.la. håndtering af medlemsoplysninger, tidsbestilling på 
banen, tilmelding til turneringer og andre aktiviteter m.m. 
 
Login-billedet til GolfBox kan du finde på www.golf.dk, og du logger dig ind med følgende oplysninger:  
 
 
Medlemslogin: 112-xxxx (hvor xxxx er dit medlemsnummer i 

Hammel Golf Klub). 
 
Password: De 6 første cifre i dit CPR-nummer. 

Passwordet kan du evt. ændre, når du er 
logget ind. 

 
 
Når du er inde i GolfBox, er der en menu i venstre side, hvor du kan foretage dig forskellige ting. De 
vigtigste menupunkter er følgende: 
 
Min forside: Her kan du under ”Ret profil” ændre dit password til GolfBox. Det er også her, du retter 

f.eks. din e-mailadresse. Det er vigtigt, at e-mailadressen i GolfBox altid er ajour, da 
det er denne e-mailadresse, klubben bruger, når vi sender informationer til dig. 

 
Tidsbestilling: Her får du adgang til en kalender for Hammel Golf Klubs 18 hullers bane, hvor du kan 

gå ind og reservere en tid på banen. 
 Hvis du har reserveret en tid, skal du ved ankomsten til klubben bekræfte tiden på 

skærmen i klubhuset senest 15 minutter før starttidspunktet. 
 
 Hvis du reserverer en tid, men ikke får brug for den alligevel, er det vigtigt, at du husker 

at slette tiden igen, så andre kan få glæde af den. 
 
Klubturnering: Her vil du kunne tilmelde dig til begynderturneringer og senere – når du får fuld 

spilletilladelse til 18 hullers banen – også klubbens almindelige turneringer. 
 
Lektioner: Her kan du bestille trænings lektioner hos klubbens træner team 
 

 
 



Skulle du have spørgsmål vedrørende begynderprogrammet, GolfBox eller golfreglerne ☺, er du altid 

velkommen til at kontakte enten begynderudvalget på begynder@hammelgolfklub.dk eller 

regeludvalget på regel@hammelgolfklub.dk, eller klubbens Sekretariat på info@hammelgolfklub.dk 

 
Vi håber, du får en god start på din golfkarriere, og at du kommer til at elske spillet lige så meget, som vi 
gør.  
 
 

Hammel Golf Klub 
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Hammel Golf Klub 
Hammel Golf Klub har i dag ca. 1.000 medlemmer, og besøges hvert år af mellem 3.500 og 4.500 
greenfee gæster. Klubben drives som en forening, og er arbejdsplads for 8-10 medarbejdere, afhængig 
af årstiden. 
 
Klubbens logo blev designet i forbindelse med etablering af klubben tilbage i 1992, og symboliserer 
nærheden til Frijsenborg Slot og Skov med hjorten i toppen af logoet, garneret med to golfkøller og 
klubbens initialer. Redesignet i 2010, med farve og angivelse af fulde navn, for tydeligere at markerer 
HGK, og samtidig med angivelse af 1992 hvor klubben blev stiftet. 

Hammel Golf Klubs overordnede vision er at blive Østjyllands Foretrukne Golfklub. 

Nedenstående er taget fra klubbens første visionsplan og er stadig gældende: 

Hammel Golf Klub skal være en visionær golfklub i Østjylland, som tilbyder sine medlemmer, 
medlemskab af en moderne, og velfungerende golfklub, med alle ønskelige faciliteter, en sund økonomi, 
og frem for alt et godt klubliv, der er kendetegnet ved positive værdier som glæde, engagement og 
rummelighed. 
 
Uanset aldersgruppe, nybegynder, motionsspiller, øvet eller elite, så har Hammel Golf Klub et godt tilbud 

til dig. 

 


