Velkommen i begynderklubben
Allerførst vil vi byde dig velkommen som medlem/prøvemedlem af Golf Club Harekær.
Vi glæder os til at hjælpe dig i gang med golfspillets udfordringer. At spille golf kræver et
introduktionsforløb du som begynder skal deltage i, for endeligt at blive frigivet som golfspiller.
Hvordan det foregår og meget andet beskrives i det følgende.
Som begynder bliver du automatisk medlem af begynderklubben ”Harerne” og får udleveret dit
”Harekort”. Dette kort dokumenterer at du er medlem af GC Harekær og giver dig adgang til alle
træningsområder. Samtidig er kortet også en dokumentation på din fremgang i uddannelsesforløbet,
da du får kvittering på at du har gennemført de enkelte dele af uddannelsen.
Hvis du har valgt et prøvemedlemsskab håber vi at du efter de 3 måneder er blevet så glad for både
golf og Golf Club Harekær at du beslutter dig for at blive fuldgyldigt medlem af klubben.
Træneren:
Din uddannelse, som starter hos en uddannet golftræner, indeholder ca. 10 lektioner bestående af
slagtræning med de forskellige køller og jern samt naturligvis putning. Træneren underskriver dit
Harekort efter hver undervisning og vurderer hvornår du er klar til at deltage i Begynderklubbens
mandags matcher.
Mens du modtager undervisning, er du velkommen til at øve alt det du vil. Om sommeren
bruges drivingrange (træningsbane til udslag). Her er bolde til fri afbenyttelse. I vintersæsonen
foregår træning i træningshallen, hvor træningsboldene ligeledes er til fri afbenyttelse.
Husk at træningsbolde er Harekær A/S ejendom. De må ikke fjernes fra drivingrange/hallen.
Når du har fået en spilletilladelse af træneren, er du klar til at deltage i Begynderklubbens
mandagsmatcher, hvor du starter med at spille på intermediate banen (forkortet bane på de første 9
huller). Når du har opnået 18 point 2 gange på intermediate banen frigives du til at spille fra de
normale teesteder for alle 9 huller. For herrer gult teested og for damer rødt teested. Du kan også
spille på banen alle ugens dage fra valgfrit teested, men kun i en 2 bold (2 spillere). Undtaget herfra
er tider nævnt i matchkalender med fortrinsret på 1. tee tirsdag, onsdag, og torsdag. Desuden
anbefales det, ikke at gå ud på tider med stort pres på banen, bl.a. weekend/helligdage før efter kl.
14.00. Husk at du skal spille sammen med en spiller under handicap 54.
Regel og etikette:
Golfuddannelsen er både praktisk og teoretisk, så mens du gennemfører den praktiske del, skal du
også igennem den teoretiske del, der afsluttes med en teoriprøve. Der vil i sæsonen blive afholdt
regel- og etikette aftener, som du skal deltage i for at få dit ”golfkørekort”.
Handicap:
I GC Harekær starter damer med handicap 64 og herrer med handicap 66. Dette svarer til 69 tildelte
slag for både damer og herrer. Da vi spiller ni-hulsrunder, svarer det til 4 ekstra slag pr. hul på de 8
huller og på det nemmeste hul – hul 8 - kun 3 slag. Dette gælder for både damer og herrer.
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Velkommen i begynderklubben
For frit spil på banen kræves handicap 54, som du spiller dig ned til på mandagsmatcherne eller ved
spil sammen med et medlem under handicap 54.
Kort sagt:






Lektioner hos træner.
Deltage i regel- og etikettemøder.
Spil på banen i begyndermatcher og samme med spiller under handicap 54.
Træn alt det du vil på Golf Klub Harekærs forskellige træningsbaner herunder indendørs hal.
Kontakt evt. en af nedenstående, hvis der er noget du er i tvivl om.

Nyttige kontakter:
Formand Jesper Wraae-Bess tlf. 21 60 33 53
Sekretariat åben mandag – fredag kl. 8 -12 tlf. 56 82 00 34 eller mail: info@harekaer-golf.dk
Regel- og HCP udvalg Calle Nielsen tlf. 23 21 79 23
Formand Begynderklubben Søren Jørgensen tlf. 61 76 75 29
Træner Davies Golf: Hjemmeside: http://daviesgolf.com
Restaurant Maiken & Lars Hansen tlf. 56 82 19 69
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