Prøvemedlem
i Furesø Golfklub

Prøvemedlem i Furesø Golfklub (FG)
Har du lyst til at blive prøvemedlem i Furesø Golfklub? Vi vil glæde
os til at lære dig at kende og til at give dig nogle gode oplevelser med
golfsporten.
Mange klubber tilbyder, at man kan erhverve golfkørekortet på en
weekend. Hos os har vi den holdning, at vi gerne vil sikre, at nye
golfere rent faktisk lærer at spille golf. Derfor er vores introduktion til
sporten også mere omfattende, end hvad der kan læres på en week
end. Stort set alle vores nye medlemmer udtrykker stor tilfredshed
med, at vi gør så meget ud af lære nye golfere færdigheder i at spille
golf.

Prøvemedlemskab
I FG har vi valgt, at alle, der er nye i golfsporten, starter med et
tre måneders

prøvemedlemskab. I prøvemedlemskabet tilbyder vi
velkomstpakke, gratis lån af udstyr, fællestræning, begynderturneringer
i Kaninklubben, et netværk med andre nye golfspillere og mulighed for
at erhverve golfkørekortet, der betyder, at man er ”udlært” golfer. Når
de tre måneder er gået, har du helt sikkert afklaring af, om golfsporten
er noget for dig.
Et prøvemedlemskab varer som nævnt i tre måneder. De to m
 åneder
tilbydes du træning og spil. Den sidste måned tilbydes du spil. Når
du starter som prøvemedlem, sørger sekretariatet i golfklubben for,
at du bliver indmeldt og får de nødvendige informationer. Når prøve
medlemskabet ophører, har du umiddelbart herefter mulighed for at
blive medlem af Furesø Golfklub, enten med et lille medlemskab, hvor
du kan spille på Par 3 banen, eller som fuldt medlem.

Vejen til golfkørekortet

1.

Starten som prøvemedlem

Du tilbydes at deltage i op til to ugentlige fællestræninger i de
to måneder af dit prøvemedlemskab (dog ikke i juli måned). Her får du
grundlæggende færdigheder i at slå de forskellige golfslag. Trænerne/
hjælpetrænerne godkender dig til at kunne spille Par 3 banen. Dette
kalder vi for slagprøven.

2.

Spil på Par 3 banen

Når slagprøven er bestået, har du adgang til at spille Par 3
banen. Du inviteres til at deltage i Kaninklubbens begynderturneringer,
der foregår mandag aften. Det er en sjov og hyggelig turnering, hvor du
møder andre spillere på dit niveau. Turneringen afsluttes med præmie
uddeling og en god snak over et glas vin, øl/vand eller lignende i klub
huset. På Par 3 banen, har du tre ekstra slag pr. hul. Her skal du spille
tre runder med minimum 18 Stableford points (en golfmåde at måle en
runde golf på) for at få adgang til at spille på stor 9 hullers bane. Dette
sker i Kaninklubbens regi med godkendelse af Kaninklubbens mento
rer. Dog kan op til to af runderne spilles med og godkendes af andre
medlemmer af FG, der højst har hcp. 36. De tre runder med minimum
18 points noteres og underskrives i Golfkørekorthæftet. Det er dette
hæfte, vi bruger til at dokumentere de forskellige trin på vejen til golf
kørekortet er bestået.
Desuden skal du have bestået de forskellige golfslag i fællestræningen,
deltaget i regelundervisningen og bestået Dansk Golf Unions (DGU)
regelprøve for at få adgang til at spille på stor 9 hullers bane fra sort
begynder-teested. Når ovennævnte forudsætninger er opfyldt, henven
der du dig i sekretariatet, der tildeler dig hcp. mellem 64 og 72, afhæn
gig af de resultater, du har opnået på Par 3 banen. Herefter har du ret
til at spille stor 9 hullers bane fra sort begynder-teested.

3.

Spil på stor 9 hullers bane fra sort teested

Du inviteres fortsat til at spille i Kaninklubbens turneringer om
mandagen, men nu på stor bane. Vi kalder disse turneringer for kanin
turneringer. Du må gerne spille 9 hullers banen på egen hånd fra sort
teested, dog max. en gang om dagen. Når du har spillet dig ned i hcp.
54 og deltaget i undervisning i handicapsystemet og scorekort, er golf
kørekortet i hus.

4.

Fællestræning

De to måneder i dit prøvemedlemskab har du som nævnt mulig
hed for at deltage i fællestræningen hver uge. Du melder dig til i Golf
Box efter først-til-mølle-princippet.
De første træninger har til formål at lære dig at slå rigtigt til bolden, et
såkaldt grundsving. Når din træner har set, at du kan slå 8 ud af 10
bolde acceptabelt, består du hermed slagprøven og har fri adgang til
at spille Par 3 banen. Efter bestået slagprøve har du også adgang til at
deltage i Kaninklubbens begynderturneringer.
De efterfølgende træninger har til formål at lære dig golfspillets forskel
lige slag. Træningen foregår på forskellige stationer med lange slag
på driving range, korte indspil til green, putting slag og bunkerslag. På
udvalgte dage er der test, hvor du kan bestå et eller flere af de forskel
lige slag. For at erhverve golfkørekortet skal alle slagtyper være god
kendt af din træner/hjælpetræner.

5.

Undervisning i golfregler, etikette, handicapsystem og
scorekort

Kaninklubben tilbyder undervisning fire gange i sæsonen i golfregler
& etikette samt handicapsystem & scorekort. Undervisningen foregår i
klubhuset kl. 19-21.30. Undervisningsdatoer fremgår af Kaninklubbens
aktivitetsoversigt, der findes på FG’s hjemmeside. Det er obligatorisk at
deltage i en af disse regelaftener samt i handicapsystem og scorekort
for at erhverve golfkørekortet.

Lidt om Kaninklubben
Formålet med Kaninklubben er at hjælpe dig godt i gang med golfspillet
og medvirke til, at du får et godt netværk i FG. I Kaninklubben arbejder
vi ud fra, at begynder- og kaninturneringerne på én og samme tid skal
være hyggelige/fornøjelige og en træning i at begå sig i golfspillets
etikette og regler. Derfor medvirker der er række mentorer ved alle
turneringer. Det er frivillige golfspillere fra FG, som gerne vil hjælpe nye
spillere godt ind i sporten.
Mentorernes opgave er følge spillerne rundt på banen under turne
ringerne og medvirke til, at du lærer:
•
•
•
•

Om golfregler i praksis
Hvordan man skaber et godt tempo i golfspillet
Hvordan man passer godt på golfbanen
Hvordan man etikettemæssigt set opfører sig på golfbanen

Som prøvemedlem bliver du automatisk medlem af Kaninklubben (når
du har bestået slagprøven) og har adgang til at spille Par 3 banen.
Du melder dig til at deltage i turneringerne i GolfBox senest fredag kl.
20.00 til den kommende mandagsturnering. Lørdag kommer der er
startliste ud, hvor du kan se, hvilket hul du skal starte på, hvem du skal
spille sammen med og hvilken mentor, der følger dig og dine medspil
lere rundt. Turneringsdage og tidspunkter fremgår af Kaninklubbens
aktivitetsoversigt og i GolfBox.
Normalt starter kaninturneringer med tee-off kl. 17.30 på stor bane
og begynderturneringer kl. 17.45 på Par 3 banen. Sidst på sæsonen
rykker starttidspunktet lidt frem, da turneringerne skal afvikles, inden
det bliver mørkt. Starttidspunkter fremgår også af aktivitetsoversigten.
På turneringsaftener afsluttes der i klubhuset med præmieoverræk
kelse og en god snak om dagens oplevelser. Det er kutyme, at spillerne
byder deres mentor på en drink som tak for at gå med rundt.
Kommer du under hcp. 37 i løbet af sæsonen, kan du fortsætte i Kanin
klubben sæsonen ud.

Klubber i Klubben (KiK)
Når du er færdig som kanin, er du velkommen i en af FG’s mange
klubber i klubben (KiK’er).
Vores erfaring er, at det er vigtigt at få et netværk med andre, så man
oplever at have nogle at spille med. Overgangen fra at være en del af
Kaninklubben til at være på egen hånd kan være brat for nogle.
Efter Kaninklubben har FG en række KiK’er, som det også kan være
relevant for dig at spille i. Du kan se mere om disse klubber på FG’s
hjemmeside.
Når du har opnået hcp. 45, er du velkommen til at deltage i Søndags
turnering og i Spil & Spis, når du har opnået hcp. 40. Disse arrange
menter annonceres under klubturneringer i GolfBox.

Lån af udstyr
Det er Proshoppen, der står for udlån af udstyr til prøvemedlemmer.
Vær opmærksom på, at det undertiden kan vare 1-2 dage, før udstyret
er klar til udlån. Når prøvemedlemskabet ophører, har du enten mulig
hed for at købe udstyret eller levere det tilbage til Proshoppen.

Har du spørgsmål?
Er du i tvivl om noget, eller er der noget, som ikke fungerer? Ved
tvivlsspørgsmål kan du henvende dig i sekretariatet, hos trænerne eller
i Proshoppen. Her vil vi gøre, hvad vi kan for at hjælpe dig godt i gang
som golfspiller i Furesø Golfklub.

Medlemskaber efter prøvemedlemskab
Du kan efter dit prøvemedlemskab vælge mellem to medlemskaber:
•

Par 3 bane medlemskab
Her må du spille på Par 3 banen og benytte alle træningsfaciliteter.

•

Stort medlemskab
Her må du benytte alle baner i FG (både Par 3 banen, 9 hullers og
18 hullers banen). Har du ikke opnået hcp. 54 på 9 hullers banen,
må du dog kun benytte 9 hullers banen, indtil dit hcp. er 54 eller
lavere.

Vi glæder os til at byde dig velkommen
som prøvemedlem i Furesø Golfklub
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