
 
Banetilladelse for Juniorer 

Sådan opnår du banetilladelse 

 
Som udgangspunkt skal du være medlem i Fredensborg Golf Club 

 
1. Du tilmelder dig træning og når din træner mener du er klar til at bestå prøven, 

får du en kvittering som skal afleveres til juniorudvalget. 

 
2. Juniorudvalget kontaktes på de adresser og telefonnumre som står på klubbens 

juniorside. 
 

3. Hos juniorudvalget får du udleveret en lille regelprøve, som du kan løse 

sammen med dine forældre eller en anden golfspiller. Samtidig med udlevering 
af regelprøven, aftaler du en tid for aflæggelse af baneprøve. 

Der planlægges normalt baneprøver på 3 forskellige tidspunkter hen over 
sæsonen, dato og tid vil fremgå af juniorsiden. 
 

4. Baneprøven består af spil på 1 til 2 huller, hvor juniorlederen ser om du opfører 
dig korrekt på banen. 

 
5. Til baneprøven medbringer du din besvarede regelprøve og kvittering fra din 

træner samt dit golfudstyr. Efter endt baneprøve får du udleveret et rødt 

bagmærke med dit navn og klubnummer, som bevis på at du har bestået og 
må spille på banen. 

Juniorudvalget giver besked til klubbens sekretariat, som fremsender dit DGU 
kort og det store hvide bagmærke med posten. Du bliver samtidig oprettet i 
Golfbox og kan booke tider. 

 
6. Det røde bagmærke giver dig mulighed for at spille med i fredagsturneringer 

eller spille med en voksen med fuldgyldig banetilladelse. Du må kun spille fra 
sort/Grøn Tee. 
 

7. Når du har spillet et par fredagsturneringer og opnået et handicap på 54, 
kontakter du juniorudvalget og får byttet dit røde bagmærke til et Grønt. 

Det Grønne bagmærke giver dig mulighed for at Spille med juniorer med Blåt 
bagmærke samt spille med voksne med fuldgyldig banetilladelse. Du må nu 
spille fra Rød Tee. 

 
8. Når du har opnået et handicap på 45 eller derunder, henvender du dig igen til 

juniorudvalget og får byttet dit Grønne bagmærke til et Blåt bagmærke. 
Det Blå bagmærke giver dig mulighed for at spille frit på banen. Dog skal du 

spille fra Rød Tee indtil du når ned på Handicap 36. 
 


