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Velkommen til IGK

Hvem er IGK
Ishøj Golfklub blev grundlagt 2004 og har pt. ca. 900 seniorer – 30 Juniorer.
Klubbens formål er at organisere de til Golfsportens idrætslige aktiviteter,
således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige
forhold. Det tilsigtes at skabe gode muligheder for at dyrke golfspillet, samt
skabe et godt fællesskab på tværs af klubben.
Det er ligeledes klubbens formål i samarbejde med Ishøj Golf A/S, der ejer og
forestår driften af baner og anlæg, at medvirke til, at klubbens medlemmer har
så gode forhold som overhovedet muligt, det være sig baner, træningslokaleforhold samt adgang til træning, uddannelse m.v.

Velkommen som Begynder
Du vil som begynder kunne se frem til:
•
•
•
•
•

Begynderaftener
Kaninmatcher
Møde medlemmer fra Begynderudvalget samt andre udvalg, der
vil tage hånd om dig og vejlede dig på bedst mulige måde.
Begyndermatcher med Golfguider
Lektioner hos pro’en

Uddannelse som Golfspiller
Tanker bag Begynderudvalget er følgende:

Kommissorium for begynderudvalget i Ishøj Golfklub.
Visioner
Begynderudvalget primære opgave er at tage hånd om nye spillere i Ishøj
Golfklub. Det vil sige, give dem en introduktion og indlæring i golfregler,
etikette regler, værdier og normer for spillet og klubben.
Udvalget skal skabe rammerne og mulighederne for at nye spillere kan få
glæde af golfspillets mange facetter.

Udvalget er således med til at forme de fremtidige spillere, så de kan begå sig
på golfbanen uden risiko eller større ulempe for andre spillere og
greenkeepere og uden risiko for golfbanen.
Greenkeeperne har altid fortrinsret. Der må under ingen
omstændigheder slås til bolden før greenkeeperne har givet tegn.
Overtrædelse kan medføre bortvisning eller karantæne.
Samtidig videregiver udvalget også glæden ved spillet og samværet med
andre af klubbens medlemmer.
Det er vigtigt, at de nye medlemmer føler sig meget velkomne i Ishøj Golfklub.
Ishøj Golfklub er en klub, der er meget mere end bare golf.
Formål
Begynderudvalget skal via sit arbejde skabe en forståelse for golfsporten.
Det sker ved en grundig indføring i spillet, reglerne og ikke mindst den ånd og
de holdninger, der er kendetegnet for golfen. I golfen er man sin egen
dommer og det vil være nyt for mange og det kan i nogle tilfælde stille den
nye spillere i helt uvante situationer.
Begynderudvalgets formål kan opsummeres som:
•
•
•

At give nye golfspillere en introduktion til alle golfsportens facetter.
At give nye golfspillere en god modtagelse i klubben.
At fremme klubbens værdier, normer og principper som beskrevet i
vedtægterne.

Begynderudvalgets opgaver
Begynderudvalget beskæftiger sig med en lang række opgaver. Blandt disse
er:
•
•
•
•

•
•

Planlægning af sæsonens aktiviteter og afstemning af disse med de
øvrige udvalg samt bestyrelsen
Planlægning af aktiviteterne på de enkelte begynderaftner.
Spil på Intermediatebanen med golfguider.
Undervisning i
o Regler
o Etik og normer for golfen
o Etikette regler og færdsel på banen
o Turneringsformer
o Handicapsystemet
o Korrekt udfyldelse af Scorekort
Udarbejde og gennemføre prøverne til banegodkendelse
Afvikle kaninturneringer og andre aktiviteter

Begynderudvalget medlemmer er alle engagerede og entusiastiske
medlemmer af Ishøj Golfklub, der gerne vil vejlede, inspirere, guide og hjælpe
klubbens begyndere godt i gang med at spille golf.

Golfkørekortet
Golfkørekortet er en forudsætning for godkendelse til den lange 18 hullers
bane.
Inden du kan godkendes til at spille golf på stor bane, skal følgende prøver
gennemføres:

Prøver til golfkørekort
Teori

Regelaftener: Deltagelse i regelaften.
Praktisk gennemgang af reglerne på banen.
Regelprøve:
32 spørgsmål, max. 8 forkerte
eller DGUs online prøve: http://www.golf.dk/contest/regelproeve

Praktiske prøver

Minimum 3 lektioner hos pro
Vi anbefaler IGC’s begynderkurser over 5 aftener
Se detaljer på hjemmesiden: www.ishojgolf.dk
Herunder aflægges de praktiske prøver
Langt spil
Med valgfri kølle eller jern skal
o Damer slå mindst 70 m
o Herrer slå mindst 110 m
o Minimum 6 ud af 10 bolde
Chip
3 m fra forkant af green:
Min. 3 ud af 10 bolde skal lande max. 4 m fra hullet
Over bunker
Min. 3 ud af 10 bolde skal lande på green
Bunkerslag
Min. 3 ud af 10 bolde skal lande på green.
Lange put
Put til 1-9 huller på puttinggreen max. 23 slag

Korte put
1 m fra hullet. Min. 5 ud af 10 bolde skal i hul
Praktik

Spil på Intermediatebane
Alle nye begyndere tildeles handicap 54.
Intermediate banen er fuldt rated – det betyder at man
kan spille sig ned i handicap på banen.
Damerne får 50 tildelte slag fra rødt teested, herrerne 51
fra gult.
Scorekort bør indtastes i golfbox med angivelse af
markør for at opnå erfaring med indtastning og kontrollere
stableford resultat.
Når der ved en ni-hullers runde opnås 18 eller flere
stablefordpoint er spilleren parat til baneprøve, forudsat
at regelprøve/slagprøve er bestået.
Vigtigt: Se bilag for korrekt udfyldelse af scorekort

Du skal altså deltage i regelmodulet, bestå en regelprøve, tage mindst 3
lektioner hos Proen og gennemgå en række praktiske prøver, der viser, at du
kan klare de forskellige dele af spillet og gerne spille en masse på
intermediatebanen. Så er du klar til at tage den praktiske prøve til stor bane.
Når du ønsker at deltage i regelmodulet, sker tilmelding via GolfBox
Alle begyndere får deres eget golfkørekort. Det skal du huske altid at have
med til Begynderaftnerne.
Begynderudvalget glæder sig til at se dig og hjælpe dig med at tage dit
golfkørekort.

Banegodkendelse
I sæsonen vil der hver mandag til begynderaftenerne kl 17 være mulighed for
at blive banegodkendt, alternativt kan du lave en aftale med Begynderudvalget.
På dette tidspunkt bør du have opnået en god erfaring med spil på
intermediate banen og afleveret scorekort, der dokumenterer at du kan spille
til handicap 54 eller lavere.
Banegodkendelsen sigter primært på at sikre at du har en tilstrækkelig
forståelse af regler, etikette, flow på banen, hvornår der lukkes igennem samt
udfyldelse af scorekort.
Et godt råd:

Følg altid råd & vejledning fra Banegodkenderen – se, lyt, lær!!!!
Der vil ved banegodkendelsen blive snakket om de mest gængse golfregler.
Der vil være fokus på hazarder, regler for drop, spil på fairways, greens og i
rough og lignende.
Gruppen af Banegodkendere er en række erfarne spillere med en del golfår
på bagen. De er at betragte som kommende spilleres venner og ikke det
modsatte. De er der for jeres skyld. Det er en gruppe folk, som bruger deres
fritid på at hjælpe kommende spillere til nogle gode oplevelser fremover.
Ud over det står de også som garanter for, at klubben trygt kan sende de nye
godkendte spillere ud på andre baner med vished om, at de repræsenterer
vores klub på en god og fornuftig måde.

Begynderaftener
Fra begyndelsen af april til slutningen af september, vil der hver mandag blive
afholdt begynderaftner fra kl. 17.00 (undtagen helligdage samt juli måned - Se
venligst Aktivitetskalender). Der bookes tider på intermediate i GolfBox senest
fredag.
På begynderaftener vil der altid være Begynderudvalgsmedlemmer samt
Golfguider tilstede.
Om muligt vil der tirsdag formiddag også være reserveret tider til begyndere.
Kom og spil på intermediatebanen med erfarne guider.

Aktiviteter for Begyndere samt Ny-klækkede Golfspiller
Foruden Begynderaftener arrangeres Begyndermatcher, som vi forsøger at
lægge i forbindelse med klubbens turneringer på 18-hullers banen
Se hvornår i aktivitetskalenderen.

Hvem er Begynderudvalget:
Udvalget har pt. følgende medlemmer (se venligst også på Klubbens
Hjemmeside):
Ole Birch Sørensen
Klaus Gundertofte
Poul Olesen
Henrik Dreijer Hansen
Henry Rohrberg
Thomas Kruse
Vi i Begynderudvalget glæder os til at se Jer, og hilse jer velkommen i Ishøj
Golfklub.

VELMØDT

Sådan udfyldes et scorekort

Eksempel på korrekt udfyldt scorekort

Ishøj Golf Center

Shoppen / sekretariatet / receptionen
Det er her man kan købe diverse golfudstyr, handsker, bolde og tees samt
leje trollies, buggies og golfsæt. Når shoppen er åben er det også her man
afregner greenfee. Den normale åbningstid er skiftende igennem sæsonen
(april - oktober) men er som udgangspunkt 9-17 i hverdage og 8-16 i
weekender og på helligdage. Shoppens åbningstider vil altid være slået op på
hhv. website samt på døren.

Information
På væggen ved shoppen er en tavle hvor aktuel information omkring
baneanlægget – f.eks. planlagt vedligehold, company days eller turneringer vil fremgå. Husk altid at kigge på denne tavle før du starter din runde! Det er
også her det vil stå hvis banen er lukket f.eks. pga. frost, der er vognforbud
eller andre restriktioner. Informationer på denne tavle skal altid respekteres.

Træner, kurser og regelhold
Vi har en fastansat træner som sæsonen igennem tilbyder undervisning,
enten i form af lektioner eller i form af forskellige kurser. Både kurser og
lektioner bookes og betales i shoppen. Vores træner kan yderligere være
behjælpelig med vejledning omkring valg af det rigtige udstyr.
Er man nybegynder, har tilmeldt sig et kursus, og ikke har noget golfsæt
endnu, kan man gratis låne et sæt ved henvendelse i shoppen. Skal man
modtage undervisning henvender man sig altid i shoppen først, hvor man får
afregnet samt udleveret poletter og kvittering. Denne kvittering gives til
træneren som bevis på, at man er blevet registreret.

Golf.dk
På golf.dk kan man bl.a. benytte bookingsystemet GolfBox som er det
gængse booking system for golfklubber i Danmark. Når du er oprettet i vores
system, får du et brugernavn samt et kodeord og kan herefter selv bestille
tider på banerne online. Du kan yderligere tilmelde dig turneringer, skrive til
andre golfspillere osv.

Bagskabe
Ishøj Golf Center råder over en række opbevaringsskabe, som man som
medlem kan leje på årsbasis til opbevaring af sin bag og/eller trollie. Der er i
øjeblikket ingen ledige skabe, men man kan altid blive skrevet op på en
venteliste. Man vil så blive kontaktet, når man er kommet frem i køen og der
er et skab ledigt. Skabene findes i 3 størrelser og kan være placeret foroven
eller forneden. Ishøj Golf Center råder over enkelte skabe med mulighed for
eltilslutning skulle man have en elektrisk trollie.

Når shoppen er lukket
Ved porten er der et lille rum hvor gæster kan betale greenfee uden for
shoppens åbningstid. Betaling kan kun ske med debit- eller kreditkort og
kræver altid en forudgående booking. Der hænger vejledning samt
prisoversigt. I dette rum forefindes også et lille toilet, som der altid vil være
adgang til.
Driving range
Driving range samt de andre træningsfaciliteter er åbent dagligt fra solopgang
til solnedgang, dog med undtagelse af mandag. Hver mandag er hele
området lukket indtil kl. 11.00. Dette for at greenkeeperne har en chance for
at pleje græsset hvad enten det er klipning, gødning mv.
I skuret der står først på rangen står boldmaskinen. Den modtager boldkort
samt poletter. Begge dele kan købes i shoppen. Endvidere er der en
kaffemaskine, hvor man kan trække en kop kaffe eller kakao. De sidste 5
måtter på driving range er inde i det overdækkede skur for enden. Disse 5
måtter er forbeholdt undervisning.

