Begynderklubbens arbejde
Velkommen i Begynderklubben:
Du er nu blevet frigivet af træneren til at spille i
Begynderklubben, hvor vi vil tage dig med ud på banen
så du kan få afprøvet hvor god du er blevet til at spille
golf, når de forskellige slag skal kædes sammen til at
bolden til sidst kommer i hul. Vi håber at du bliver lige så
bidt af det som vi andre er, men må nok også forberede
dig på lidt frustrationer ind imellem.
Vi vil anbefale at du fortsat går til træning hos den
professionelle golftræner, da vi naturligvis ikke er trænere på den måde, men kan hjælpe
og vejlede dig en god del her i begyndelsen, hvor det kan være svært at flytte det lærte
fra træningen ud på selve golfbanen.

Træneren:
Din uddannelse fortsætter hos golf træneren, som er en træner fra ”Davies Golf”. Davies
Golf vil stå for uddannelsen i slagene med de forskellige typer jern og køller, og
træningen vil foregå i hold, hvor træneren vil sørge for at alle deltagere bliver uddannet i
de mange forskellige typer af slag. I de 3 måneders prøvemedlemsskab indgår der 10
timers fællestræning.
Træneren vil vurdere hvornår du er klar til at deltage i Begynderklubbens mandags
matcher og du har nu en spilletilladelse, således at du kan starte i Begynderklubben.
Husk altid at medbringe dit Harekort så længe du ikke er fritspillet til selv at spille på
banen.

Træningsfaciliteter:
Mens du modtager undervisning hos træneren, er du velkommen til at øve alt det du vil.
Om sommeren bruges træningsbanen også kaldet driving range, hvor du har mulighed for
at øve dine slag med jern og køller. I vintersæsonen foregår træning i træningshallen.
Både på driving range og i hallen er de gule træningsbolde til fri afbenyttelse for vore
medlemmer. Vi har også en puttebane (bag den røde lade ved parkeringspladsen) hvor du
kan træne. Her dog med egne bolde.
Husk at træningsbolde er Harekær A/S ejendom. De må ikke fjernes fra driving range eller
træningshallen.

Spil i Begynderklubben:
Når du har fået en spilletilladelse af træneren, er du klar til at deltage i Begynderklubbens
mandagsmatcher, hvor du starter med at spille på begynderbanen også kaldet intermediate banen. Denne bane er en forkortet del af de første 9 huller på GC Harekær.
Nøjagtig start position på de enkelte huller er angivet på begyndernes scorekort.
Scorekortene udleveres i forbindelse med matcherne i Begynderklubben.
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For at blive frigivet som spiller på den almidelige bane, skal du have opnået 18 point 2
gange på ”intermediate banen”. Dette trænes på mandagsmatcherne, hvor du vil blive
vejledt af en person fra Begynderudvalget, eller en af Begynderudvalgets ”Kaptajner”.
En Kaptajn er en person som af Begynderudvalget er godkendt til at vejlede de nye
begyndere – se fanen om ”Kaptajner”.
Du kan også spille ”intermediate banen” på alle hverdage efter kl. 17.30 dog undtagen
tirsdag. Men du skal have en spiller med dig, der har et handicap under 54, og som kan
underskrive som markør for dig. Scorekort skal afleveres til Begynderudvalget til
godkendelse.
Når du er blevet frigivet skal du til at spille fra de gul og røde teesteder på alle 9 huller.
For herrer er start fra gult teested og for damer rødt teested. Du kan nu også spille på
banen alle ugens dage. Der skal reserveres tid i GolfBox for at spille og du skal huske at
bekræfte tiden inden spilstart. Hvis tiderne er blokeret i GolfBox må du naturligvis ikke
spille, heller ikke selv om der ikke umiddelbart er nogen på banen. Der er til tider interne
så vel som eksterne matcher, som afvikles på GC Harkær, hvilket ses som blokeringer i
tidsbestilling på GolfBox. Desuden anbefales det ikke at gå ud på tider med stort pres på
banen, bl.a. weekend/helligdage før efter kl. 14.00.
Er du i tvivl om hvordan du bestiller tid på Golfbox, kontakter du blot en fra
Begynderudvalget som så vil vise dig hvordan du bestiller tid.
Husk at lukke hurtigere spillende hold igennem og samle op når du har brugt dine tildelte
slag på hullet.

Tidspunkt og regler for Begynderklubbens matcher:
Begynderklubbens dag er mandag. Vi afvikler i udendørssæsonen (april til oktober)
matcher fra ca. kl. 17.30, dog vil tiden blive ændret afhængig af årstiden, så hold øje med
fanen ”Nyheder” under Begynderklubben på Harekærs hjemmeside.
Hver match må kun vare 2 1/2 time. Hvis man ikke har nået at spille alle 9 huller inden for
tidsrammen, spiller man det hul færdig, man er i gang med og går derefter ind i ”Cafe 19”
og færdiggør scorekortet til aflevering. Det er Kaptajnen på de enkelte holds opgave at
sørge for at tidsfristen overholdes.
I vintersæsonen (november til marts) afvikles hver mandag fra kl. 18.30 indendørs
fællesaftener med match for alle medlemmer af Begynderklubben. Her trænes i en
hyggelig atmosfære de forskellige slagtyper, således at du kan vedligeholde og måske
udvikle dit spil i løbet af vinteren.

Begynderklubbens matchgebyr:
Det koster Kr. 30,- at deltage i Begynderklubbens matcher. Pengene går til henholdsvis
match gevinster samt til et let traktement bestående af brød og pålæg som deltagerne
samles om efter matchen.
Gevinsterne vil typisk være golfrelaterede, men vi prøver at have et varieret udvalg.
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Begynderklubbens praktiske og sociale funktion:
Det er ved den fælles sammenkomst i ”Cafe 19” efter matchernes afvikling at scorekort
afleveres til Begynderudvalget og det er også her hvor evt. tvivlsspørgsmål opstået under
matcherne afklares.
Her vil du også lære de øvrige medlemmer af Begynderklubben at kende og du kan aftale
at mødes med fritspillede personer for ekstra runder på banen.
Der er også oprettet en gruppe på Facebook kun for begyndere, hvor du kan skrive
sammen med andre og evt. aftale hvornår I spiller ud eller dele andre informationer.
Gruppen hedder ”Harekær Begyndere”.

Begynderklubbens opslagstavle:
Begynderklubbens opslagstavle findes på væggen i ”Cafe 19” – rummet efter
mellemgangen ved golfshoppen. Her vil du om sommeren bl.a. finde tilmeldingslisten til
mandagsmatcherne samt tidspunktet for start. Husk at skrive dig på listen! Du skal møde
op senest 15 min før start for at bekræfte din tilmelding. Har du ikke fået skrevet dig på
listen kan du alternativt møde op 30 min før match start.
Du vil desuden finde anden nyttig information om Begynderklubben, herunder ændringer
af tidspunkt eller aflysninger af matcher i Begynderklubben. Her vil handicaplisterne for
damer og herrer for handicap 55 til 66 være ophængt.

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. Husk at
medbringe dit ”Harekort” så din deltagelse bliver noteret.

Handicap:
Efter du er blevet frigivet til at spille I GC Harekær starter damer med handicap 64 og
herrer med handicap 66. Dit handicap er det antal ekstra slag du får på en 18 hullers
runde, men da Harekær af Dansk Golfunion (DGU) er vurderet til at være en svær bane
tildeles der yderligere slag. Dette kaldes spilhandicap og for herrer tildeles 3 ekstra slag
på 9-hulsbanen dvs. 66 + 3 = 69 og er det antal slag som fordeles som ekstraslag på de 18
huller. For damer tildeles 5 ekstra slag altså 64 + 5 = 69. Da tildelte slag er beregnet for 18
huller divideres tallet med 2 for at få tallet for 9 huller. Du kan se begyndernes
handicapliste på Begynderklubbens opslagstavle også kaldet: ”Konverteringstabellen”,
eller på fanen ”Konverteringstabel”
Hver gang du har opnået 19 point eller mere på en ni-hulsrunde skal scoren indberettes til
DGU, som så regulerer dit handicap. Når du har fået et nyt handicap kan du se hvor mange
tildelte slag du har ved at kigge på ”Konverteringstabellen” for de høje handicap på
Begynderklubbens opslagstavle. Efter hånden som du spiller dig ned i handicap mister du
nogen af ekstraslagene på de enkelte huller.
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For frit spil på banen kræves handicap 54, som du spiller dig ned til på mandagsmatcherne
eller ved spil sammen med et andet medlem under handicap 54.

Kort sagt for dig som nybegynder:
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 Club Harekærs forskellige træningsbaner herunder
indendørs hal.
• Kontakt evt. en af nedenstående, hvis der er noget du er i tvivl om.
•
•
•
•

Nyttige kontakter:
Formand Begynderklubben: Søren Jørgensen tlf. 61 76 75 29
Sekretær Begynderklubben: Carsten Hansen tlf. 28 45 30 23
Træner Davies Golf: Hjemmeside: http://daviesgolf.com
Formand Bestyrelsen GC Harekær: Jesper Wraae-Bess tlf. 21 60 33 53
Regel- og HCP udvalg Calle Nielsen: tlf. 23 21 79 23
Restaurant Maiken & Lars Hansen: tlf. 56 82 19 69

Særligt tilbud til begynderne

Til en 9 hullers runde kan du leje en buggy til 150 kr.

Med venlig hilsen
Begynderudvalget
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