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Du er nu prøvemedlem i Aarhus Golf Club. 

Her har du adgang til et begynderprogram i en af Danmarks bedste golfklubber med fokus på 

golfsporten og det sociale klubliv. 

Når man starter med golfen vil man selvfølgelig gerne ud og spille hurtigst muligt. 

Dette kræver et begynderforløb, hvor du får introduktioner i forskellige slag og teknikker.  

Prøvemedlemskabet løber over en periode på 2 måneder. Klubben vil give dig råd og 

vejledning under begynderforløbet, og du har mulighed for at: 

• deltage i fællestræning med klubbens professionelle træner og øvrige 

begynderhjælpere. 

• træne med fri adgang til klubbens træningsfaciliteter med frie bolde til brug på Driving 

Range. 

• deltage i etikette-og regelundervisning samt bestå regelprøven. 

• gå op til slagprøverne. 

• deltage i klubbens begynderturneringer. 

• få adgang til Golfbox. 

• opnå banetilladelse til spil på klubbens 18 huls bane. 

  

Golftræning. 

 

 

Du får ved starten af dit prøvemedlemskab udleveret et begynderkort, som løbende skal 

udfyldes efter træning og undervisning. Det er dit ansvar at få udfyldt kortet efter hver 

aktivitet. 

Undervisningen foregår som holdtræning og varetages af klubbens professionelle trænere og 

begynderhjælpere. Du har op til 8 klip til gruppeundervisning med trænerne. 

Alle prøvemedlemmer kan komme hver mandag i de 2 måneder, man er prøvemedlem. Vi 

anbefaler meget, at du kommer alle mandage. 

http://aarhusgolf.dk/agc-medlem/begynder-i-agc/undervisning-og-traening
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Undervisningen i golfteknik foregår som stationstræning, hvor de fremmødte deles op i tre-

fire lige store grupper, som cirkulerer imellem de tre-fire stationer. 

Du kan på klubbens hjemmeside se tidsplan over hvornår og hvilke emner undervisningen 

indeholder. 

Mødestedet er ved klubhuset. 

Igennem træning og undervisning får du: 

• Introduktion til spillet. 

• Introduktion til grip, opstilling, sigte og grundsving. 

• Introduktion til putting, fladt indspil (chip), højt indspil (pitch) samt bunkerslag. 

 

Du har i hele prøveperioden fri adgang til klubbens træningsfaciliteter med frie bolde til brug 

på Driving Range. Det anbefales at du på egen hånd træner så meget som muligt. 

Har du behov for yderligere hjælp fra klubbens professionelle trænere, kan du altid købe 

individuelle lektioner hos dem. F.eks. et begynder-klippekort med 5 individuelle lektioner til 

kr. 600,-. 

Obligatorisk regelundervisning og regelprøve. 

Regelundervisningen vil foregå via ”Oswald Academy”. Du får introduktion til hvordan det 

foregår. 

Klubbens regelundervisere arrangerer undervisning i de mest basale etikette- og golfregler 

flere gange i løbet af sæsonen. Se hjemmesiden for tidspunkter. 

Tilmeldingen sker på Golfbox under ”klubturneringer”. 

Information om den obligatoriske regelprøve gives enten af regelunderviserne eller af 

sekretariatet.  

Adgang til Golfbox. 

Golfbox er et golf-administrationssystem, som du ved indmeldelse som prøvemedlem får 

adgang til. Du får automatisk en mail fra Golfbox om dit brugernavn og adgangskode. 

Igennem Golfbox tilmelder du dig forskellige aktiviteter, herunder regelundervisning og 

begynderturnering. 

Det er også via Golfbox du kan booke ekstra lektioner ved klubbens professionelle trænere. 

Sekretariatet vil være dig behjælpelig med at lære at benytte Golfbox. 

Begynderturneringer. 

Det et krav, at du skal have deltaget i 2 fælles træningssessioner med klubbens trænere og 

have bestået slagprøve 1 og 2 samt have modtaget regelundervisning i de mest basale 

etikette og golfregler, samt bestået regelprøven ved Oswald Academy, før du kan deltage i 

begynderturneringerne. 

Information om slagprøver findes på klubbens hjemmeside. 
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Når du har bestået ovenstående får du tildelt et handicap på 72, og kan herefter deltage i 

klubbens begynderturneringer. 

Spil på banen – uden for begynderturneringerne. 
Når du i begynderturneringerne har spillet dig ned i handicap 60, må du gerne spille privat på 

banen, dog stadig fra begynderteested (orange markering).  
 
Kravet er, at du skal spille sammen med en erfaren spiller med handicap 54 eller derunder. 

 
Når du har spillet dig ned i handicap 55, skal du i begynderturneringerne og dine private 

runder med en erfaren spiller slå ud fra et af teestederne, og i starten anbefaler vi, at du 
stiller fra rødt teested – ”48”. 

Øvrige informationer finder du på hjemmesiden under begynder i AGC. 

Når du har gennemført dit prøvemedlemskab, vil vi glæde os til at se dig som medlem her i 

klubben. 
Som noget nyt kan du tegne et begyndermedlemskab, hvis du ikke har spillet dig ned i 

handicap 54 efter prøveperiodens udløb.  
Du kan være begyndermedlem indtil du er nede i handicap 54. 
 

Herefter vil vi se frem til dit medlemskab i klubben. Når du efterfølgende har valgt 
medlemskab i Aarhus Golf Club, modtager du dit spillebevis i form af dit DGU kort.  

Herefter har du en national spilleret og kan frit spille i de fleste klubber. 

 

Klubpræsentation: 

Sekretariat: Aarhus Golf Club har med Peter Agerboe og Marianne Boe et velfungerende 

sekretariat, som gerne vil hjælpe dig. Tlf. nr. 86276322 

Trænerne: Klubbens professionelle træner er Steven Chad og trænerelev Jens Meto. 

Trænerne er til rådighed for køb af supplerende træningslektioner, ligesom de står til 

rådighed med råd og vejledning om anskaffelse af alle former for golfudstyr, der kan købes i 

proshoppen, hvor de har meget stor ekspertise samt prisgaranti. 

Greenkeeperne: Aarhus Golf Clubs greenkeepere sørger for, at klubben har en veltrimmet 

bane. 

På banen har greenkeeperne altid fortrinsret, og deres anvisninger skal følges - se i øvrigt 

klubbens ordensregler. 

Klubhus og restaurant:  Her findes omklædnings- og badefaciliteter samt klublokale. 

I klubhuset drives restaurant Unico. Restauranten fungerer også som klublokale, og er et 

vigtig element i klublivet. 

 

Her finder/får jeg information: 
Hjemmesiden. www.aarhusgolf.dk 

Er klubbens officielle elektroniske medie. Her finder du alle relevante informationer fra 
klubben. 
 

http://www.aarhusgolf.dk/
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Facebook. Siden, Aarhus Golf Club er klubbens sociale medie, hvor du kan følge med i løst 
og fast om klubben. Her bliver der løbende opslået, hvad der rører sig.  

Gruppen Aarhus Golf Club 35+, er hovedsagelig siden for dig med handicap højere end 35. 
Her kan du finde spillepartnere og udvikle dit golf-netværk, hvis du mangler nogen at spille 
med.  

 
Mail. Aarhus Golf Club sender løbende vigtige informationer om baneforhold, turneringer og 

en del andet ud til klubbens medlemmer via mails, så derfor er det vigtigt, at din mailadresse 
i Golfbox er korrekt. 

Klubber i klubben. 

Du finder information på om kontaktpersoner på hjemmesiden: 

 
Tirsdagsformiddagsdamer (TDF) er for kvindelige medlemmer, der er over 18 år. Der 

spilles med maks. hcp. på 40. 
 
Tirsdagseftermiddagsdamer (TED) er for kvindelige spillere, der er over 18 år med maks. 

hcp. 36. 
 

Onsdagsherrer er for herrespillere med hcp. på 36 eller derunder. 
 
Senior/veteran klubben er for spillere, der er 50+ år med et hcp. på under 41. Her spilles 

der hver fredag igennem sæsonen. 
 

 
 
 

Begynderudvalg: 
 

Jan Christensen    Mail: jan@agcbegynder.dk 

Bettina Bundgaard  Mail: bettina@agcbegynder.dk 

Thomas Rauhe  Mail: thomas@agcbegynder.dk 

Irmelin Brøchner  Mail: irmelin@agcbegynder.dk 

Solveig Madsen  Mail: solveig@agcbegynder.dk 

Lene Hansen  Mail: lene@agcbegynder.dk 

Du er altid velkommen til at kontakte os i Begynderudvalget. 

 

 

 
Aarhus Golf Club 
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