Velkommen til MidtGolf
I denne skrivelse kan du finde praktisk information og svar på ofte stillede spørgsmål
som mange stiller sig når man som nyt medlem kommer ind i klubben. Det er vigtigt for
os, at alle hurtigt finder sig til rettet og får dannet netværk med andre golfspillere. I
Midtgolf har vi som én af de få klubber i landet fri træning inkluderet i kontingentet for
fuldtidsmedlemmer. Endelig har fuldtidsmedlemmer mulighed for at spille på 4 andre
golfbaner uden at skulle betale green fee. Vi håber at du falder godt til og få glæde af dit
nye medlemskab i Midtsjællands Golfklub.
Lidt historie: Klubben blev stiftet i 2003 og banen blev i 2004 åbnet som et 9 hullers
anlæg. Allerede i 2006 blev anlægget i udvidet til et 18 hullers anlæg. I 2008 kom der
yderligere 6 huller til ikke mindst beregnet som træningsanlæg for nye golfspillere. Igen i
2012/13 blev der fortaget en større omlægning af 4 huller, dem der i dag hedder
11,12,13 og 14. I MidtGolf arbejdes der løbende med at forbedre anlæg og faciliteter til
glæde for medlemmer og gæster, seneste skud på stammen er et flot indspilsområde for
enden af Driving Rangen samt 2 nye greens på hhv. hul 3 og hul 9
MidtGolf- en fornøjelse
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Generel information
MidtGolfs Bestyrelse
Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer og 2 suppleanter. Den aktuelle sammensætning frem går
af hjemmesiden www.midtgolf.dk , ligesom klubbens vedtægter findes her – Man er velkommen til at
kontakte bestyrelsen pr mail bestyrelsen@midtgolf.dk

Medlemsadministration
I MidtGolf har vi et fysisk sekretariat tilstede på anlægget. Sekretariatet er normalt bemandet på hverdage
mellem 9.00 og 11.00, onsdage dog mellem 14.00 og 16.00 i perioden 1.april til 31. oktober. Alle spørgsmål
vedr. medlemskab ændring, betaling etc., rettes pr mail til sekretariat@midtgolf.dk, hvor klubbens
sekretariat vil følge op på henvendelsen. Vi stræber efter at besvare alle henvendelser inden for 24 timer.
Alle medlemmer af MidtGolf får udleveret et bag-mærke, som skal monteres synligt på golf bag’en.
Fuldtidsmedlemmer med spilleret på 18 huls banen får et Blåt bag-mærke. Alle andre medlemmer får et
Orange bag-mærke. Alle aktive medlemmer får nye bag-mærker hver år i marts/april måned. Bag-mærker
kan afhentes i Caféen.

Hjemmesiden www.midtgolf.dk
Her kan du finde svar på relevant information, nyheder, arrangementer etc. Vi tilstræber at hjemmesiden
løbende opdateres. Forsiden indeholder altid aktuelle informationer, og ”Klubsiden” indeholder al
klubinformation. Endvidere kan man finde information om Café og ProTræner.

GolfBox www.golf.dk
Golfbox er stedet, hvor man bestiller tid på anlægget, samt lektioner og kurser hos vores trænerstab. Dette
system benyttes af stort set alle klubber i Danmark, samt de øvrige skandinaviske lande. Alle medlemmer
modtager ved oprettelsen pr. mail et medlemsnummer, som også er medlemsnummeret hos DGU (Dansk
Golf Union) MidtGolf har klub nummeret 147, og DGU nummeret er derfor 147-xxxx hvor xxxx er
medlemsnummeret i MidtGolf. DGU nummeret 147-xxxx
indtastes som ”Brugernavn” som login i Golfbox feltet på
Golf.dk. Adgangskode bliver sendt i en mail ved oprettelsen.
Når man har fået adgang, benyttes menuen til venstre for
Tidsbestilling, Lektioner, Kurser og Klubturneringer for at
nævne de vigtigste.

Facebook
Midtsjællands Golf er MidtGolfs officielle facebookside. Derudover findes der en række medlemstyrede
Facebooksider f.eks.
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Medlemmer i midtsjællands golfklub , Midtsjællands Golfklub - Junior ,
herreklubben – midtsjællands golfklub

Faciliteter på anlægget
18 huls banen
Dette er en Par 71 bane, som kan benyttes af alle Fuldtidsmedlemmer, der har bestået golfprøven og som
følge deraf har fået tildelt handicap 72. Fuldtidsmedlemmer kan benytte anlægget frit (bestil tid i Golfbox).
Før spillet påbegyndes på 18 huls banen udskriver man scorekort i automaten ved indgangen til Caféen
senest 10 min før starttid. (starttiden slettes automatisk hvis tiden ikke er bekræftet i tide). Man kan også
bekræfte sin til via GolfBox app’en når man befinder sig inden for en radius af 5 km fra MidtGolf. Alle
reserverede tider skal bekræftes

6 huls banen
Dette er en træningsbane med 6 golfhuller, som bl.a. benyttes af klubbens nye medlemmer i forbindelse
med træning og uddannelse frem til, man har bestået golfprøven. 6 huls banen anvendes endvidere til
medlemmer, som har et Fleks medlemskab der kun giver spilleret på denne bane. Det anbefales at booke
en tee-tid.

Driving range
Benyttes til at træne alle aspekter af golfslag. Der findes 8 overdækkede udslagsmåtter og yderlige 10
udslagsmåtter som ikke er overdækket. Pro trænerne har et afskærmet veludstyret golfstudie (snart 2
studier) med Trackman. til venstre, så træning kan foregå uforstyrret. For enden af udslagsmåtterne findes
der en bunker, hvor man kan træne fairway bunkerslag.

Driving rangens Boldautomat
Alle fuldtidsmedlemmer har gratis træningsbolde inkluderet i kontingentet. For at trække bolde i
automaten skal man købe en personlig nøgle i caféen for et engangsbeløb på 150 kr. Den udleverede nøgle
er personlig. Har du en gæst med må du udlevere bolde til denne.

Putting Green
Der findes en stor puttegreen ved P-pladsen – på vejen over til driving. Chip og pitch slag er ikke tilladt her.

Indspilsområde
Til træning af indspil er der anlagt en green med 4 bunkers rundt om. Dette område ligger for enden af
driving rangens udslagsmåtter samt fairwaybunkeren. Da området ligger ret frit, kan man her træne indspil
fra op til 100 m’s afstand.

Bagskabe
Der findes bag skabe som kan lejes for et år ad gangen. Pris oplyses i caféen. Skabene aflåses med egen
hængelås.

Fitness rum & maskiner
Alle fuldtidsmedlemmer kan frit benytte fitness rummet ved indgangen med skydedøre (før bag rummet).
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Golfsimulatorer
På anlægget findes der 4 topmoderne fuldsvings Trackman 4 simulatorer som primært benyttes i
vintermånederne. Fuldtidsmedlemskab giver mulighed for at benytte disse til en meget favorabel særpris
fra 1.november til 31.marts. Alle andre herunder gæster betaler for brugen.

Pro Box 24 automaten ved indgangen til caféen
Al administration vedr. bekræftelse af starttid, køb af green fee, Trolly, Golf Buggy etc. foregår som
selvbetjening på denne automat. MidtGolf medlemmer checker ind med sit DGU kort som ”Medlem” alle
andre checker ind som ”Gæst”. Hvis man skal leje Golf Buggy eller andet produkt foregår dette også som
”Gæst”. Betaling foregår udelukkende med Betalingskort

Pro Shoppen
Baneejeren driver en velassorteret Pro Shop, som ligger i umiddelbar
tilknytning til Caféen. Der er høflig selvbetjening når personalet ikke er til
stede. Betaling af alle køb foregår i Caféen.
Shoppens mål er at matche alle priser så kontakt Hans Larsen hvis du har
spørgsmål.

Caféen
Har åbent dagligt året rundt. I Golfsæsonen fra 11-20.00, om vinteren 11 – 14
Caféen kan kontaktes pr mail cafeen@midtgolf.dk eller på tlf. 59 18 30 51.
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Cafeens indretning fik i 2018 fået en større ”overhaling”, samt nye møbler etc.

Hvordan kommer man i gang som ny golfer
Man kan købe et 3 måneders prøvemedlemskab for 995 kr som starter i slutningen af april måned. Med
dette prøvemedlemskab deltager man i hold på op til 8 deltagere, og der følges et fastlagt program. Efter
det 3 måneders prøvemedlemskab, har man helt sikkert gennemført både teoretisk og praktisk prøve og
dermed fået ”Golfkørekortet” hvor man starter med et handicap på 72. (se hjemmesiden for flere detaljer)
I MidtGolf har man som fuldtidsmedlem adgang til fri træning. Man skal således ikke betale ekstra for at
tage ”Golfkørekortet”. Processen frem til at få sit Golfkørekort består af 2 spor, nemlig den praktiske
træning med afsluttende slagprøve, samt regelundervisning med afsluttende regelprøve. Når begge prøver
er bestået, får man tildelt et Golf handicap (hcp) på 72. Man får ligeledes udstedt et DGU kort (dette får
man individuelt besked om når det er klar.) Med et hcp på 72 opnår man spilleret på 18 huls banen, og kan
deltage i Begynderudvalgets spil hver onsdag eftermiddag / aften over 9 huller. I perioden inden man har
fået tildelt hcp 72 kan man også spille hver onsdag eftermiddag / aften på 6 huls banen hvor der er
kaptajner der går med som vejledere.

Teoriundervisning samt regelprøve
For at lære reglerne som er gældende når man spiller golf, benytter vi i MidtGolf en online tjeneste hos
Oswald Academy, hvor undervisning samt regelprøven foregår via internettet. Når man bliver oprettet som
medlem i MidtGolf modtager man en mail fra sekretariatet med praktisk information, og herunder også
information om hvordan man kommer i gang med teorien, og det er naturligvis gratis.
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Når man starter som ny golfer og bliver oprettet som medlem får man tildelt et golf handicap (hcp) på 99.
Når man har gennemført teoriundervisningen samt bestået regelprøven, får klubben automatisk besked, og
dit hcp ændres til 98, (dette er for at vi kan følge hvor langt du er kommet i processen). Når træning og
slagprøve er gennemført og bestået, bliver dit hcp sat til 72 og du er nu godt på vej ind i golfsportens
verden.

Træning for begyndere
Prøvemedlemmer følger et fast programsat uddannelsesforløb over 3 måneder. Nye medlemmer som
vælger at starte som fuldtidsmedlem med det samme, har ret til 2 individuelle lektioner á 20 minutter pr
uge, samt deltage i de mange kurser der løbende arrangeres af trænerteamet.
Alle der deltager i træningskurser skal tilmelde sig disse i Golfbox under ”Kurser”. Enkeltlektioner bookes
også i GolfBox under menupunktet lektioner. Grundreglen er, at
Fuldtidsmedlemmer må booke 2 lektioner á 20 min. pr. uge, dog kun én
lektion á 20 min hvis man også deltager i et kursus i den pågældende
uge.
Man kan frit øve sig på træningsanlægget samt spille alt det man har
lyst til på 6 huls banen for at opøve sine færdigheder.
Husk at kursuskalendere kan ses på hjemmesiden og på opslag i
klubhuset.

Gunstart for begyndere hver onsdag. ”Onsdagsgolf”
Hver onsdag er der turnering for ALLE der har lyst til at deltage. Deltagere der har taget Golfkørekortet
spiller 9 huller på 18 huls banen. Alle begyndere / prøvemedlemmer der endnu ikke har taget
golfkørekortet, spiller på 6 huls banen. Man tilmelder sig i Golfbox under klubturneringer senest tirsdag kl
16. Dette er vigtigt idet holdene bliver dannet og scorekort udskrevet så de ligger klar når deltagerne
møder op. Starttidspunktet er kl 16:30 i april /august / september, og kl 17:00 i maj / juni og juli.

Mentorordningen
Som ny golfspiller er der meget nyt at forholde sig til. Derfor har vi etableret en mentorordning, som
fungerer på den måde, at man får tilbud om at få en mentor / kontaktperson. En mentor er et klubmedlem
som på frivillig basis tilbyder sin hjælp med råd og vejledning. Man har således – hvis man ønsker det – én
personlig vejleder som kan svare på de mange spørgsmål som opstår når man er ny i klubben.
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Det er begynderudvalget der står for dette og eventuelle henvendelser skal ske til pr mail til
begynderudvalget@midtgolf.dk

Kaptajnsordningen
Det er en ordning, hvor erfarne klubmedlemmer frivilligt stiller sig til rådighed om onsdagen for at ledsage
alle begynderne rundt 18 huls banen, såvel som på 6 huls banen. Igen er formålet her, at kaptajnerne skal
hjælpe med at få indøvet en god adfærd på golfbanen, så flow og god golfetikette bliver indøvet.
Kaptajnernes rolle er IKKE at lære deltagerne at slå til en golfbold.

Klubber I klubben
Er man ny i klubben, er det vigtigt at komme til at spille sammen med andre og derigennem få etableret et
netværk, så man har nogen at spille med. Hvis man er begynder, starter denne proces under træningen og
onsdagsturneringerne. Men når man så skal videre i klubben er det vigtigt at man yderligere udbygger sit
netværk og fortsætter i nogle af de andre grupperinger vi har i klubben
I Midtgolf har vi – som i de fleste andre golfklubber - Dame/Herre/Senior-klubber, som er meget aktive.
Fælles for dem alle er, at man tilstræber at inkludere alle i det hyggelige samvær. Herunder er kort
beskrevet de tre klubber i Klubben vi har i MidtGolf, som alle opfylder kriterierne om hyggeligt samvær. Alle
opfordres til at melde sig ind, når betingelserne om handicap er opfyldt.

Seniorklubben
Damer der fylder 50 og herrer der fylder 55 i den pågældende sæson kan være med i Seniorklubben. Man
skal have et handicap på max. 54 samt være fuldtidsmedlem i Midtsjællands Golfklub. Det koster 100 kr. for
hele sæsonen at deltage.
Der spilles 18 huller med gunstart fra bag-9 hver tirsdag morgen kl. 09:00
Se mere på hjemmesiden www.midtgolf.dk -> klubside -> klubber i klubben -> Seniorklubben

Dameklubben ”Midtgolfpigerne”
Dameklubben er for alle damer/piger over 18 år. Man skal have et hcp. på max. 54 samt være
fuldtidsmedlem i Midtsjællands Golfklub. Det koster 300 kr. for hele sæsonen at deltage.
Der spilles hver mandag i sæsonen, og man kan spille hele dagen blot man spiller sammen med et andet
medlem af dameklubben.
Den første mandag i hver måned spilles 18 huller med gunstart kl. 16 og efterfølgende spisning og hygge.
Se mere på hjemmesiden www.midtgolf.dk -> klubside -> klubber i klubben -> Dameklubben
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Herreklubben
Herreklubben er for herrer over 18 år, med et handicap på maksimum 42. Samtidig kræves
fuldtidsmedlemskab i Midtsjællands Golfklub. Det koster 350 kr. at være medlem af herreklubben for en
hel sæson.
Der spilles hver torsdag, og man kan spille hele dagen blot man spiller sammen med mindst eet andet
medlem af herreklubben. Den sidste torsdag i hver måned er der gunstart kl. 16 med efterfølgende spisning
og hygge.
Se mere på hjemmesiden www.midtgolf.dk -> klubside -> klubber i klubben -> Herreklubben
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Danmarksturnering og Regionsgolf
I MidtGolf har vi 1 damehold, 2 herrehold og et senior hold, som spiller med i danmarksturneringen.
Desuden har vi tilmeldt hold til forskellige rækker i Regionsgolf.
Vi har samlet alle sportslige aktiviteter for disse grupper under et Sportsudvalg, som varetager alle
aktiviteterne for disse. Se mere på hjemmesiden www.midtgolf.dk -> klubside -> Elite Samt Klubside ->
Regionsgolf.
Udvalget kan kontaktes på sportsudvalget@midtgolf.dk

Klubturneringer
I MidtGolf arrangerer vi ca. 10 klubturneringer årligt. Det er Turneringsudvalget der står for disse,
Åbningsturneringerne er for alle klubmedlemmer idet den øvre hcp grænse er 72. eneste krav er således at
man har taget golfkørekortet. Disse to turneringer spilles som ikke tællende holdturneringer og det
primære fokus er at alle deltagere skal have et par hyggelige runder. Kalenderen / kataloget over planlagte
turneringer kan ses på www.midtgolf.dk -> Klubside-> Turneringer -> Klubturneringer.

Spil på andre baner
Vi har 4 fritspils klubber, hvor MidtGolf’s fuldtidsmedlemmer kan spille gratis. I 2021 er det Harekær,
Rønnede, Værebro og Ishøj Golfklubber, som er med i denne ordning.
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Gode råd om adfærd på en golfbane
Ud over golfreglerne er der en del regler eller adfærd, som det er vigtigt man holder sig for øje. De er med
til at sikre et godt flow på banen, og bidrager til at alle får en god golfoplevelse.
•
•
•
•
•
•
•
•

Stå aldrig for tæt eller foran andre spillere, når der slås.
Stå aldrig lige bag en spiller, som skal til at slå, både på driving range eller på banen.
Hvis du hører nogle råbe ”FORE” betyder det, at du kan være i fare for at blive ramt af en bold. Sæt
dig straks på hug og beskyt hovedet med armene oven over. Hvis du er bange for, at du selv eller
dine medspillere vil ramme nogle andre, så råber du ”FORE” så højt du kan.
Ret nedslagsmærker på greenen.
Forhold dig stille og undlad at tale, når en anden spiller slår til bolden.
Luk igennem hvis den bagvedgående bold går hurtigere.
Hold dig frisk en hel runde. Når du spiller golf, bruger du meget mere energi, end du umiddelbart
tror. Husk derfor at spise og drikke, så du er frisk på hele runden.
Vær klar når du skal slå, og bevæg dig i et frisk tempo.

Påklædning:
Vi har ikke nogen formel dresscode på MidtGolf. Dog finder vi, at følgende beklædning ikke hører sig til
på et golfanlæg, hvorfor vi henstiller at man undlader at spille i:
•
•
•
•
•
•
•

Bar overkrop
Undertrøjer
Badeshorts, soltoppe og bikinier
Korte shorts
Træningstøj
Lasede eller hullede cowboybukser
Det er ikke god kutyme at bære hovedbeklædning, når du færdes i klubhuset.
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