
 

 

 

 

 

Velkommen som prøvemedlem i Aarhus Golf Club 

 

Du er nu prøvemedlem i Aarhus Golf Club. 

Du har modtaget en mail fra Peter og Marianne på klubbens sekretariat, som byder dig velkommen og giver en 

masse forskellig information, som du får her i papirform. 

Her i klubben har du adgang til et program i en af Danmarks bedste golfklubber med fokus på golfsporten og det 

sociale klubliv. 

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 spilletilladelse til spil på klubbens 18 huls bane i udvalgte tidsrum. 

 

Vi håber du vil få stor fornøjelse prøvemedlemskabet og det gode klubliv der er i Aarhus Golf Club 

Med venlig hilsen 

Aarhus Golf Club  



 

Dit begynderforløb fra start til golfbane. 

Når du har udfyldt og afleveret en optagelsesblanket til prøvemedlemskab samt betalt for dette, bliver du oprettet 

som prøvemedlem i klubben med handicap 99, der kommer herefter en særskilt informationsmail til dig. 

Som medlem i en golfklub skal du have nogle træningstimer, for at opnå et vist spilleniveau og lære de vigtigste 

regler, så du uden problemer kan spille med andre golfspillere. 

Du kan nedenfor se hvad du skal igennem, samt hvilke muligheder du efterfølgende får. 

Golfspillet 

Deltage i introduktionskursus med trænerne, der er 

undervisning én gang hver uge, på mandage fra kl. 

17.00. 

 Golfregler 

Deltage i ”Banespecific Regelundervisning” i AGC, 
tilmeld dig dette hurtigst muligt på GolfBox. Kurset 
afholdes ca. hver 3. uge i sæsonen. 
 
Dette godkendes af regel- og handicapudvalget 

+ 
Bestå slagprøve i lange puts. 

Bestå slagprøve i lange slag 

Disse godkendes af træneren 

  

   

Du bliver nu sat i handicap 72, og må nu deltage i begynderturneringer. 

• Herudover har du lokal spilleret til selv at spille banen i Aarhus Golf Club på udvalgte tidspunkter, disse 
tidspunkter bliver opslået på begyndertavlen i klubhuset samt på klubbens hjemmeside.  

• Vi anbefaler at du spiller med en erfaren spiller, eller benytter dig af vores mentorordning. 

Du spiller fra begynderteestedet. 

Deltagelse i regelundervisning ved Oswald Academy, hvorfra der automatisk kommer mails til dig. 

Ved spil på banen kan du spille dig ned i handicap. 

Når du når ned i handicap 55 kan du selv vælge hvilket af klubbens teesteder du vil spille fra. 

   

Du har spillet dig ned i handicap 54 fra tee 48, 50, 54, 58 eller 60. 
+ 

Bestået regeleksamen ved Oswald Academy. Du får kodeordet ved henvendelse til sekretariatet. 
+ 

Du melder dig ind i Aarhus Golf Club som fuldtidsmedlem. 

   

Du har nu lokal- og national spilleret, og har mulighed for at spille, når du har lyst, på alle Danske og 

udenlandske baner ud fra de regler som de har opsat. 

Hvis du ikke når at spille dig ned i handicap 54 på de 2 måneder du er prøvemedlem, kan du efter de 2 måneder 

tegne et begyndermedlemskab, som du kan have indtil du når ned i handicap 54. 

Sekretariatet kontakter dig efter prøvemedlemskabets 2 måneder med tilbud om medlemskab 



 

Introduktionskurset med trænerne 
 

 

Undervisningen foregår som holdtræning og varetages af klubbens professionelle trænere og begynderhjælpere.  

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

kommer alle mandage. Der er dog ikke undervisning på helligdage. 

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 en tidsplan over hvornår undervisningen foregår. 

Mødestedet er ved klubhuset på terrassen ved puttinggreen mandage kl. 16.45. 

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 klippekort for prøve- og begyndermedlemmer med 5 individuelle lektioner til kr. 750,-. 

 

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. 

  

http://aarhusgolf.dk/agc-medlem/begynder-i-agc/undervisning-og-traening


 

Golfreglerne 
 
Klubbens regelundervisere arrangerer ”Banespecifik regelundervisning”, som er obligatorisk at deltage i for at få 

adgang til spil på banen. Vi anbefaler, at du tilmelder dig dette så hurtigt som muligt. Du kan på hjemmesiden se 

tidspunkterne for denne undervisning. Tilmeldingen til denne undervisning sker via GolfBox under ”klubturneringer”. 

Regelundervisningen vil foregå online via ”Oswald Academy”, hvorfra du vil modtage mails der hjælper dig igennem 

undervisningen. 

For at opnå national spilleret er det obligatorisk at bestå regeleksamen via ”Oswald Academy”. Information og 

adgangskode til den obligatoriske regeleksamen gives enten af regelunderviserne eller af sekretariatet.  

 

Begynderturneringer 

Deltagelse i begynderturneringerne er en af de bedste måder at komme i gang med at spille golf. Turneringen 
afvikles over 9 huller med efterfølgende fællesspisning og præmieoverrækkelse i klubhuset. Deltagelse i 
fællesspisning er naturligvis frivillig, men det er en hyggelig afrunding på en god golfdag. Ifølge tradition sidder man 
sammen med sine medspillere og spiser. 

Husk blot at hvis du deltager, skal maden bestilles og betales i klubbens restaurant inden turneringsstart. 

Anbefaling. 
Kom og vær med, du lærer mange andre golfere at kende, og de kan blive dit golfnetværk mange år frem. 

Turneringskalender 
Der spilles som udgangspunkt begynderturnering alle torsdage med gunstart kl. 17.00 i sæsonen fra primo april til 
ultimo september, dog ikke på helligdage og i juli. 

Datoer for alle begynderturneringerne er anført i Golfbox under klubturneringer. 

Turneringsbetingelser 
Turneringerne er primært for spillere over 18 år med handicap mellem 37 og 72. 
Alle med handicap 37 og derover kan deltage som spiller. 
Alle med handicap 36 og derunder kan deltage som hjælpere. 
Hvis du starter sæsonen som begynder (handicap over 36), spiller du som begynder sæsonen ud, selvom du kommer 
under handicap 36. Du har således mulighed for at spille om point til årskortet. Du skal dog spille med dit aktuelle 
handicap gennem turneringerne. 

Tilmeldingen og eventuel framelding foregår på: www.golfbox.dk. Her kan du også læse turneringsbetingelser og 
praktiske oplysninger for den enkelte turnering. 
Sidste frist for tilmelding er kl. 14.00 på spilledagen. Hvis man er rettidig tilmeldt, kan man komme i klubhuset fra kl. 
16.00 til klokken 16.30 for at betale samt få information om, hvilket hul man skal starte på, og hvem man skal spille 
med. 

Kl. 16.45 mødes spillerne ved hul 1/nummermarkering. Herefter går holdet sammen ud på banen for at være klar til 
at starte kl.17. 

Turneringsfee er 20 kr. Beløbet går til præmier. 
Hvis du ikke kommer til turneringen, du er tilmeldt og ikke rettidig har meldt fra, skal du alligevel betale 
turneringsfee. Til sommerafslutning og årets afslutningsmatch er der forhøjet turneringsfee, da der indregnes 
fællesspisning. 



 
Scorekort udskrives før turneringsstart. Oftest har dagens Turneringsleder gjort dette. Ellers kan du få hjælp af 
begynderudvalget eller din medspiller. 

Holdet består af 3 spillere – 2 begyndere og én hjælper. 
Hjælperen vil guide dig med at blive fortrolig med god golfetik og forståelse af, hvordan en golfrunde bedst afvikles 
og herved gøre golfrunden til en positiv oplevelse. 
Hjælperens opgave er ikke at give dig særskilt golfinstruktion med svingteknik og lignende instruktion. 

Spillere med handicap 56 – 72 slår ud fra begynderteestedet. (markeret med orange markering). 
Alle med handicap på 55 eller derunder slår ud fra rødt teested. Spillere i handicap 41-54 har dog mulighed for at 
spille fra fremrykket teested på hul 6 og hul 10. 
Hjælperen vil guide dig om, hvor udslaget skal foretages. 

Handicappet er et tal, der siger noget om din spillestyrke, jo bedre du bliver des lavere bliver dit handicap. 
Når du starter din første begynderturnering, er du tildelt handicap 72. 
Spiller du 9 huller og opnår 18 point, har du spillet til dit handicap. Opnår du flere point, bliver dit handicap 
nedskrevet med et tilsvarende antal point, som er opnået over 18 point. 
F.eks. har du handicap 72 og scorer 24 point på 9 huller, bliver du reguleret ned i handicap til 66. 
Der spilles med fuldt spille-handicap. Dette gælder også C-spillere. 

Rækker 
A-rækken: handicap 36 og derunder 
BD-rækken: begynder damer – handicap 37 – 54 
BH-rækken: begynder herrer – handicap 37 – 54 
C-rækken: begynder handicap 55-72 

Præmier og resultater 
Turneringsledelsen vil under fællesspisningen sørge for præmieuddeling og være til rådighed for besvarelse 
spørgsmål. 

Du skal dog være til stede for at få din præmie uddelt. 

Efter hver turnering offentliggøres resultatet på opslagstavlen. 

Ved begynderturneringerne er det muligt at optjene point til årskortet. Præmier for årets bedste score af point 
overrækkes ved afslutningen af årets begynderturnering. 

 

Mentorordning 

For at lette din adgang til banen og klubben, er der her i klubben en mentorordning, hvor du kan blive tildelt en 

mentor, som vil hjælpe dig tilrette her i klubben, samt eventuelt introducere dig for andre af klubbens medlemmer, 

så du hurtigst muligt får et godt netværk af spillepartnere. 

Når du bliver reguleret ned i handicap 72, bliver du af Marianne og Peter på kontoret, tilbudt at komme med i 

mentorordningen. 

Mentorordningen bliver administreret igennem kontoret, så her kan du altid henvende dig med spørgsmål om denne 

og andre ting. 

  



 

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 vigtigt element i klublivet. 

Begynderudvalget 
Torben Lind Gustavussen, Formand 
Ejnar Ørum Schmidt 
Lene Hansen 
Irmelin Brøchner 
Solveig Madsen 
Anders Foged 
Peter Mikkelsen 
Lisbeth Moltzen, bestyrelsens repræsentant i udvalget 
 
Her finder/får jeg information 
Hjemmesiden. www.aarhusgolf.dk 
Er klubbens officielle elektroniske medie. Her finder du alle relevante informationer fra klubben. 
 
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. 

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. 
 

http://www.aarhusgolf.dk/

