
 
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. Det får du mulighed for at opnå i perioden som 
prøvemedlem. 
 
Du kan nedenfor se, hvad du skal igennem samt hvilke muligheder, du efterfølgende får. 
 

Golfspillets teknik 
Deltage i introduktionskursus med klubbens 
professionelle trænere, der lærer dig at slå de 
forskellige slag i golfspillet.  

 Golfregler 
Deltage i ”Banespecific Regelundervisning”. 
Tilmelding til dette sker i GolfBox.  

+ 
Bestå slagprøve i lange slag, bunkerslag, pitch, chip og 
putting.  
Disse godkendes af et medlem af begynderudvalget 

 Dette godkendes af regel- og handicapudvalget 

 
 
 

  

Du bliver nu sat i et begynder-handicap, og må så deltage i begynderturneringer. 
Tilmelding til deltagelse i begynderturneringer, sker i Golfbox under ”klubturneringer”.  
Når du har deltaget i mindst 4 begynderturneringer, 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.  
 

Du spiller fra begynderteestedet, også kaldet orange tee. 
 
Ved spil på banen kan du spille dig ned til et normal-handicap. Når du nærmer dig 17 point på 9 huller, skal du 
vælge et af klubbens ordinære teesteder. 

 
Du kan på ethvert tidspunkt deltage i online-regelundervisning, som du finder på Dansk Golf Unions hjemmeside:  
https://www.danskgolfunion.dk/artikel/online-kurser-om-golfreglerne 
Der er flere muligheder, og du vælger selv hvilke. 
Herudover skal du downloade golfreglerne som app enten på: 

 eller  
 
 

   

Du har spillet dig (scoret 18 point på 9 huller) til normal-handicap 54. 
+ 

Bestået regelprøve fra Dansk Golf Union. Den finder du samme sted som reglerne  
https://www.golf.dk/regelproeve 

+ 
Du kan nu melde dig ind i Aarhus Golf Club som fuldtidsmedlem. 

 
 

  

Du har nu lokal- og national spilleret, og har derfor mulighed for under visse betingelser at spille på alle danske 
og udenlandske baner ud fra de regler, som de har opsat. 

 

https://www.danskgolfunion.dk/artikel/online-kurser-om-golfreglerne
https://www.golf.dk/regelproeve
https://itunes.apple.com/ro/app/rules-of-golf-2019/id1435204099?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.randa.android&pcampaignid=MKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1

