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Danmarks hyggeligste golfklub
Sjællands mest attraktive kontingent
Midtsjællands Golfklub er en unik klub der går nye veje og tilbyder medlemskab
til en attraktiv pris, så flest muligt kan komme til at nyde golfspillet.
For eksempel koster et års kontingent i 2011 inkl. bolde til Driving range kr. 3.700.
Med denne folder håber vi at kunne besvare nogle af de spørgsmål, der tit er som
nyt medlem.
1. Historie
Midtsjællands Golfklub blev stiftet den 11. november 2003. De første medlemmer
blev optaget den 1. januar 2004, og siden da har der været en god tilstrømning af
medlemmer.
Klubben har som formål at skabe en golfklub med en rar og afslappet atmosfære.
Gennem anvendelse af primært frivillig arbejdskraft vil vi holde udgifterne på et
minimum, således at kontingent og indskud kan holdes nede. Klubben er
medlem af Dansk Golf Union som medlemsklub nr. 147.
Midtsjællands Golfklub benytter sig udelukkende af elektronisk information.
Nyheder udsendes på mail og du kan holde dig orienteret på vores hjemmeside
www.midtgolf.dk.
I 2010 etableres nye træningsmuligheder i form af et fitnesslokale med
omklædnings- og badefaciliteter, indendørs putting-green, 3 faste golfsimulatorer
og eget lokale til klubben. Alle faciliteter kan bruges til fordelagtige priser for
klubbens medlemmer.
2. Banen
Banen er en flot kuperet 18-hullers bane, der ligger ved et naturskønt område i
Kvanløse 45 km fra København. Fra den store terrasse er der udsigt til søen ved
18. green, træningsområdet med bunker, indspilsgreen og puttinggreen. Desuden
er der en Intermediate bane, som er spændende for både begyndere og øvede
spillere.

3. Åbningstider:
Banen holder åbent fra solopgang til solnedgang. Klubhusets åbningstider kan
ses på opslag i klubhuset.
4. Adgang til banerne:
Alle medlemmer opfordres til at bestå teoriprøven, inden man spiller på 18-huls
banen.
5. DGU kort:
For at få DGU kort og registreret handicap, skal man bestå både en teoretisk og
en praktisk prøve. Den praktiske prøve består af en slagprøve samt spil på 6-huls
banen. Når man har erhvervet sig et DGU kort kan man tillige også spille på
andre baner mod betaling af greenfee.

Følgende skal gennemføres:
5.1 Teoriprøve:
Prøven består af spørgsmål vedr.
golfregler og etikette.
Bøgerne "Golf for begyndere" og
"Golf i bobler" er et godt
udgangspunkt for selvstudie.
Derudover bør R&A's golfregler ligge i
enhver golfbag.

Du kan tage prøven på en af klubbens teoriaftener. Se klubbens hjemmeside for
nærmere info om tider og tilmelding. (Se under Medlemmer – begyndere).
Når prøven er bestået sættes ens handicap til 98.

5.2 Træningslektioner:
Man skal have minimum 5 træningslektioner hos træneren, hvor alle elementer i
slagprøven bliver gennemgået. Det er nu træneren og dig der afgør om de 5
lektioner er nok. Hvis ikke – må du betale for de evt. ekstra lektioner.
5.3 Spil i praksis
Man skal have spillet 6 huls banen 3 gange med markør. Hver runde må ikke
overstige 38 slag.
5.4 Slagprøve (består af):
Langt spil:

Indspil, pitch:
Indspil, chip:
Bunkerspil:
Putting:

På driving range med valgfri kølle eller jern.
Herrer: 6 ud af 10 skal være på mindst 100 meter og med en
bredde på højst 40 meter. Damer: 5 ud af 10 skal være på
mindst 60 meter og med en bredde på højst 30 meter
30 meter fra green skal man kunne slå 5 ud af 10 bolde på
green.
Stil op 5 meter fra green med valgfrit jern. Her skal 7 ud af 10
bolde på green.
Slå 10 bolde fra greenbunker. 5 af dem skal slås ud af
bunkeren.
Put 10 gange på putting green fra en meters afstand af hullet.
Minimum 5 bolde skal i hul.
Put 10 gange fra ca. 10 meter fra hullet. Minimum 5 bolde skal
være indenfor 2 meter.

Prøven tages samlet sammen med træneren. Når prøven er bestået sættes ens
handicap til 54.
Undervisningen aftales og bookes i proshoppen, og her bliver det videre forløb
aftalt, så du hurtigts muligt kommer i gang med din golftræning. Du vil her få
udleveret dit uddannelsesbevis.
Når alle elementer på uddannelsesbeviset er gennemført og underskrevet af
træneren, afleveres dette sammen med de 3 scorekort i postkassen ved
indgangen til klubhuset. Du modtager en mail fra

sekretariatet når dit DGU-kort er bestilt. Kortet kommer med posten efter cirka 10
dage.

6. Startpakke:
Nye fuldtidsmedlemmer der har betalt indskud, får golfkørekortet dækket via
indskuddet. Se hvad der er indeholdt i golfkørekortet her
7. Træner
Klubben har tilknyttet træner Karsten Kirsch, som
tilbyder individuel undervisning og
fællesarrangementer.
I klubhuset har træneren sin Proshop, hvor der kan
købes golfudstyr, tilbehør, beklædning m.m. Ligeledes
har træneren værksted, hvor han kan tilbyde gripskifte
og tilpasning af golfkøller.
Du kan kontakte Karsten Kirsch på tlf. 28 34 06 72
eller pr. E-mail karsten@midtgolf.dk. Tidsbestilling
for lektioner foretages på www.golf.dk og logge sig ind
på golfbox, eller i shoppen.
8. Kanin matcher:
Hver onsdag i maj, juni, august og september afholdes der kaninmatcher for
spillere med handicap 98 eller 99. Der spilles en runde på 6-huls banen i hold af
2, 3 eller 4 spillere, start kl. 17:30. Den sidste onsdag i juni og oktober, afholdes
turnering med gunstart og efterfølgende spisning ( frivilligt) samt præmie
overrækkelse for de spillere der igennem alle turneringer har bedste score, flest
fremmøder og andet.
9. Begynderturnering:
Den sidste onsdag i hver måned i sæsonen, dog undtagen juli måned, afholdes
der turnering for medlemmer med hcp 37 til 54. Turneringen afholdes på de første
9 huller på 18 huls banen. Der spilles stableford. Der er en tidsbegrænsning på
2½ time. Tilmelding på Golfbox. Se mere her

10. Golfbox:
Til at håndtere medlemsoplysninger og handicap-registrering anvender
Midtsjællands Golfklub systemet Golfbox. Du kan som medlem selv logge dig ind
på systemet og se/rette dine egne oplysninger. Se www.golf.dk hvorfra man kan
logge sig ind.
Som nyt medlem er dit brugernavn klubbens DGU nummer (147), en bindestreg
samt dit medlemsnummer (eks. ”147-249”). Dit password er fra start sat til de
første 6 tegn i dit CPR nummer (fødselsdato - eks. 301292).

11. Kontingent:
Kontingentet dækker medlemskab i golfklubben for kalenderåret fra 1. januar til
31. december, og betales normalt via Betalingsservice over 2 rater i januar og
april.
Inkl. i kontingentet er frit spil på banen og på træningsbanen i hele banens
åbningstid. På træningsbanen er der endvidere gratis træningsbolde. Personlig
chip til boldautomaten fås i klubhuset og koster kr. 100.
Træningsbolde må ikke bruges på selve banen eller på putting/chipping green.
Kontingentet dækker desuden adgang til klubbens arrangementer og
matcher/turneringer. Der kan dog være gebyr til turneringer. Personlig
træning med klubbens træner, er ikke inkluderet i kontingentet.

12. Generalforsamling:
Der afholdes iht. vedtægterne ordinær generalforsamling i marts måned. Du kan
se klubbens vedtægter på hjemmesiden www.midtgolf.dk.

13. Deltag i arbejdet!
Der kan aldrig blive for mange frivilligt aktive i golfklubben. Vi hører meget gerne
fra dig hvis du vil deltage i et udvalg.. Henvendelse til klubbens formanden.
Spørgsmål
Har du spørgsmål kan du altid kontakte begynderudvalget.

Støt vores sponsorer, de støtter os

