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Vejen til banetilladelse 
 
 
Du er nu blevet medlem af Fredensborg Golf Club (FGC), og du har fra sekretariatet 
modtaget:   
 

• Det ”midlertidige bagmærke” 
Det ”midlertidige bagmærke” skal altid bæres synligt på din bag. 

 
• Golfkørekort: Vejen til banetilladelse 

Kortet ”Vejen til banetilladelse” benyttes til at holde styr på, hvor langt du er 
nået i forhold til opnåelse af permanent banetilladelse.  

 
Du kan herefter påbegynde/fortsætte din træning hos pro’en, og du har nu adgang til på 
egen hånd at benytte: 
 

• driving range 
• indspilsgreen og 
• putting green 

 
For at få det fulde udbytte at dit medlemskab og din nye fritidsinteresse, kan det 
anbefales at bruge meget tid på træningsbanen i starten. Undervisning hos pro’en er 
også en god idé. På den måde kommer man hurtigere ned i handicap – og får dermed 
også et større udbytte at sit medlemskab☺ 
 
For at opnå banetilladelse, skal du gennemgå følgende:  
 
For helt uprøvede spillere tilbyder Fredensborg Golf Club følgende ordning: 

• Spilleren samler underskrifter på Golfkørekortet, som udleveres i sekretariatet. 
Her skal spilleren gennemføre en række discipliner for at kvalificere sig til 
banetilladelsen (se ”Golfkørekortet”)! 

• De 7 obligatoriske træningslektioner til Golfkørekortet bestilles i Proshoppen på 
telefon  4847 5658. 

• Mellem lektionerne selvtrænes mindst 2 gange. 
• Efter gennemførelse af de 7 træningslektioner og selvtræning afsluttes med en 

slagprøve, som skal bestås. Kravet i denne slagprøve er, at man som dame skal 
kunne slå 8 ud af 10 slag 60 meter og kunne slå 5 ud af 10 slag ud af en bunker.  
For herrer er kravet 80 meter og samme antal slag og i bunker samme krav som 
for damer. Slagprøven skal godkendes af pro’en. 

• Regler og etikette: Inden kaninturneringerne gennemgår man ved selvstudium 
golfreglerne på WWW.GOLF.DK/REGELPROVE. Prøven er gratis. Resultatet vil blive 
sendt direkte til klubbens e-mail: kontoret@fgc.dk, og det er et krav, at prøven 
bestås. 

• Herefter er man klar til kaninturneringer, som spilles hver mandag i tidsrummet 
kl. 16.30-17.50 (Se opslag i klubhuset)! 

• En spilprøve, hvor der spilles 9 huller fra grøn tee. Her skal opnås 20 point.  
• Når man har indhentet alle underskrifterne på kørekortet, afleveres det i 

sekretariatet, hvorefter man får sin banetilladelse og bagmærke. 



Med din banetilladelse har du, som alle andre aktive medlemmer, ret til at spille golf på 
hele banen efter de regler, som til enhver tid er gældende.  
 
 Supplerende træning hos pro’en 
 
Evt. spil på banen, 3-4 huller – mod betaling, ledsaget af pro’en (pro’ens vurdering). Der 
er mulighed for at det kan foregå i grupper. 
 
 



Kaninturnering 
 
Kaninudvalget arrangerer en række turneringer hver mandag fra april til september. Her 
er der fokus på at nye golfmedlemmer lærer banen godt at kende, og hvordan man som 
golfspiller bevæger sig mest hensigtsmæssigt på banen. 
 
- Der spilles 9 huller, oftest som stableford. Ved indmeldelse får du tildelt et handicap 

på 62 (kvinder) – 61 (herrer), men som kanin spiller du fra grønt teested og har et 
spillehandicap på 56/50.  

 
(Forklaring af handicap og spillehandicap se Ordforklaringer/golfsprog sidst i denne 
folder). 
 
 
Hvem kan deltage i kaninturnering? 
 
Alle med et handicap (Hcp) på 37 eller højere kan deltage.  
Der spilles i 2 rækker: 

 
Kanin B: Damer: 47 – 62 Herrer: 47 – 61 

 
Kanin A: Damer: 37 – 46 Herrer: 37 – 46. 

 
Spillere som opnår et lavere Hcp end 37 i løbet af sæsonen kan fortsat deltage i 
kaninturneringerne resten af sæsonen, men uden for præmierækken. Disse spillere vil 
fortsat kunne blive reguleret ned i Hcp. 
 
 
Spillere i række Kanin A vil som oftest have mulighed for at deltage i klubbens 
turneringer samt i klubberne i klubben. Dameklubben er max. handicapkravet 46 og i 
Herreklubben 54. Af turneringsbetingelserne for de enkelte turneringer fremgår, hvem 
der kan deltage.  
 
 



Praktiske oplysninger i øvrigt vedr. kaninturneringer 
 
Almindelig mandag – mødested ved starterhuset ved hul 1 
 
For kaniner, der har banetilladelse: 
Første starttid ved kaninturneringerne er som regel kl.16.30. Sidste starttid er kl. 17.50.  
 
For kaniner, der endnu ikke har banetilladelse: 
Her møder man første gang op klokken 16.00. Nye kaniner, der skal gå 5 huller med 
guide anden gang, skal skrive sig på listen fra kl. 17.30!  
 
Tilmelding: 
Tilmeldingsliste hænger på opslagstavlen en uge før turneringen. 
 
Det er en god ide at komme i god tid, så man kan varme op med træning på driving 
range, putting green eller indspilsbanen, inden man skal i gang på banen.  
 
Du skal melde dig til turneringslederen senest 10 min. før, og være klar til at slå ud. 
Dvs. du skal sørge for at medbringe en pitchfork, tees og en god portion bolde. To 
tællesnore er ligeledes en god idé. Scorekortet skal også være udfyldt – har du brug for 
hjælp til at udfylde det, så kom 20 min. før! 
 
Der betales en turnerings fee på 30 kr. til turneringslederen. Dette turnerings fee 
anvendes udelukkende til præmier vedrørende kaninturneringerne. 
 
Præmieuddelingerne sker de mandage, hvor der spilles med gunstart (se efterfølgende 
afsnit) og præmier vil kun blive uddelt, såfremt man selv er til stede, alternativt har aftalt 
med en anden, at denne afhenter præmien. 
 
 
Gunstart 
 
Den 2. mandag i hver måned har vi gunstart. Det er en hyggelig og social holdturnering, 
hvor man har mulighed for at lære de andre kaniner bedre at kende. Gunstarten 
indebærer, at alle tilmeldte kaniner fordeles på banens 9 første huller, hvor hele 
turneringen afvikles - og alle starter samtidig - normalt kl. 17.30. Mød op senest en halv 
time før turneringen starter, så der er tid til at afregne turnerings fee og til at komme ud 
til hullerne inden turneringen starter. Efter turneringen, hvor alle er færdige stort set 
samtidigt, spiser vi samlet i klubhuset og benytter lejligheden til at drøfte generelle 
spørgsmål, herunder regelspørgsmål. 
Turnerings fee ved gunstart turneringer inkluderer den efterfølgende obligatoriske 
middag og er derfor højere end sædvanligt. Tilmelding er nødvendig og bindende! 
 
 



Banetilladelse, ”hvidt bagmærke”, DGU-kort, og hvad så? 

 
Når du har modtaget din banetilladelse har du ret til at spille på hele banen i 
Fredensborg og derudover har du med dit DGU-kort også ret til at spille ”Greenfee” på 
andre golfbaner, såfremt dit aktuelle Hcp opfylder de lokale restriktioner. 
FGC har ligesom de fleste andre klubber handicap-restriktionerne for greenfeespillere. 
Som medlem af FGC gælder disse restriktioner ikke for dig, men til gengæld forventes 
det af dig, som af alle andre medlemmer, at du positivt medvirker til at undgå ”langsomt 
spil” på banen. 
 
Brug det du har lært, følg bolden foran dig, vis hensyn og tolerance over for andre 
spillere! 
 
Huskeregler på banen for kaniner. 
Sådan går du på banen: 

• En golfrunde (18 huller) er fastsat til ca. 4 timer – (9 huller) ca. 2 timer 
• Du og din vogn/bag skal følges ad hele tiden - også i roughen - (Du skal ALDRIG 

tilbage efter din vogn/bag)! 
• Bevæg dig frem i terrænet med god hastighed – altså ikke slentretempo 
• Vær klar til at slå, når det er din tur 
• Ved green køres vognen/sættes bag’en helt frem – på højde med flaget - så du 

er klar til at gå til næste hul 
• Ved greens må vognen IKKE køres mellem green og fairway bunker 
• Læg tørv på plads på fairways  
• Ret nedslagsmærker på greens; derfor skal pitchforken være i lommen! 
• Ved vandhazarder; er din bold gået i vandet, så gå frem og identificér den – hvis 

muligt. Brug ikke tid på at lede, MEN slå en NY bold efter dropreglerne fra det 
sted, hvor bolden sidst krydsede hazarden 
Dernæst kan du gå frem og lede, så sinker du ikke spillet 

• Er du i tvivl, om du kan finde din bold efter udslag, så spil en provisorisk 
• Hvis der skal ledes efter en bold, så hjælper den spiller, hvis bold ligger længst 

fremme på banen. De øvrige spillere går frem og slår deres bolde – og kan så 
assistere, hvis bolden stadig ikke er fundet 
Husk, der må kun ledes i max. 5 minutter! 

• Slå kun det antal slag, dit handicap berettiger dig til (det er jo ikke minigolf, vi 
spiller)☺ 
Hvis du vurderer, at du ikke har slag nok tilbage for at nå i hul – så saml op (det 
er næppe i dag, du vinder ”verdensmesterskabet”) 

• Turnering/match; indtil du pr. automatik har overblik over, hvor mange slag du 
har på hvert enkelt hul, så hav også dit eget scorekort med dine slag angivet på 
hvert hul med på banen 

• Scorekort; husk at scoren først noteres, når du er gået frem til næste huls 
teested 

God tur☺☺☺☺ 
 

 



 
Turneringsplan 2016 
 

DATO TURNERINGSLEDERE TYPE / TIDSPUNKT 
4. april Niels Lillemose / Finn Tangaa Normal  16.30 – 17.50 
11. april Niels Lillemose / Finn Tangaa Normal  16.30 – 17.50 
18. april Niels Lillemose / Finn Tangaa Normal  16.30 – 17.50 
25. april Niels Lillemose / Finn Tangaa Normal  16.30 – 17.50 
2. maj Niels Lillemose / Finn Tangaa Normal  16.30 – 17.50 
9. maj Niels Lillemose / Finn Tangaa Normal  16.30 – 17.50 
23. maj Niels Lillemose / Finn Tangaa Normal  16.30 – 17.50 
30. maj Niels Lillemose / Finn Tangaa Normal  16.30 – 17.50 
6. juni Niels Lillemose / Finn Tangaa Normal  16.30 – 17.50 
13. juni Niels Lillemose / Finn Tangaa Gunstart  kl 17.30  med 

fællesspisning og md’s præmier 
20. juni Niels Lillemose / Finn Tangaa Normal  16.30 – 17.50 
27. juni Niels Lillemose / Finn Tangaa Normal  16.30 – 17.50 
4. juli Niels Lillemose / Finn Tangaa Normal  16.30 – 17.50 
11. juli Niels Lillemose / Finn Tangaa Gunstart  kl 17.30  med 

fællesspisning og md’s præmier 
18. juli Niels Lillemose / Finn Tangaa Normal  16.30 – 17.50 

25. juli Niels Lillemose / Finn Tangaa Normal  16.30 – 17.50 
1. august Niels Lillemose / Finn Tangaa Normal  16.30 – 17.50 
8. august Niels Lillemose / Finn Tangaa Gunstart  kl 17.30  med 

fællesspisning og md’s præmier 
15. august Niels Lillemose / Finn Tangaa Normal  16.30 – 17.50 
22. august Niels Lillemose / Finn Tangaa Normal  16.30 – 17.50 
29. august Niels Lillemose / Finn Tangaa Normal  16.30 – 17.50 

5. september Niels Lillemose / Finn Tangaa Normal  16.30 – 17.50 
12. september Niels Lillemose / Finn Tangaa Normal  16.30 – 17.50 
19. september Niels Lillemose / Finn Tangaa Normal  16.30 – 17.50 
26. september Niels Lillemose / Finn Tangaa Finale Gunstart klokken 16.30 med 

spisning 
 

Bemærk: 
1. Ved ”Gunstart” og ”Finale” er der efterfølgende fællesspisning og 

præmieuddeling for samtlige turneringer siden den foregående gunstart  
2. Ved gunstart skal du være klar til at gå ud på banen en halv time før det angivne 

starttidspunkt. 



Faciliteter omkring FGC 
 
Driving range benyttes til at træne alle former for slag, bortset fra indspil og putting. 
Træningsbolde er til fri afbenyttelse 
Du må ikke slå bolde ud på driving range, når: 

• der samles bolde op 
• der er gående eller anden trafik på stien til højre for udslagsretningen 

 
Indspilsbanen benyttes til at træne det korte spil omkring green samt slag fra 
sandbunker. Træningsbolde, som findes på indspilsbanen, samles op efter brug. 
 
Puttinggreen benyttes til at træne putning og kun putning. Her benytter du dine egne 
bolde. 
 
 
 

Pro´en, træning og udstyr / proshop 
 
Pro’en: 
 
Klubbens professionelle Pro er Robert Greve.  
Robert, som siden 1990 har været professionel golfspiller, startede som assistent i 
Århus Golf Klub og blev i 1993 udlært som professionel golftræner. Robert arbejdede 
som Pro i Smørum Golf Center til 1998 og blev herefter Chefpro i Harekær Golf Club. 
Robert har siden 1999 været Chefpro i Fredensborg Golf Club. 
 
Træningslektioner: 
 
Tidsbestilling er nødvendig og foregår i Proshoppen, eller påtlf.:4847 5658. 
Alle former for golfundervisning gives – også for hold. Har du særlige ønsker, kan det 
arrangeres ved henvendelse til Proshoppen. 
 
Udstyr:  
 
I Proshoppen kan du få råd og vejledning og købe al slags golfudstyr. 
Det behøver ikke at være dyrt at spille golf. Man kan til tider købe brugt udstyr og/eller 
halve sæt. 
I forbindelse med undervisningen kan Robert give dig den rigtige vejledning mht. hvad 
du lige nøjagtig har brug for. 
 



Ordforklaringer / golfsprog 
 
Adressere En spiller har ”adresseret bolden”, når han har taget sin stance og samtidig har 

placeret (grounded) sin kølle ved bolden; dog har spilleren i en hazard adresseret 
bolden, så snart han har taget sin stance.  

 
Bag Taske til golfkøller. 
 
Banen Hele det område, hvor spil er tilladt. 
 
Bunker Gravet fordybning i jorden – delvist fyldt med sand eller grus. (se def. i 

golfreglerne). 
 
Drive Slag fra teestedet (første slag på et hul). 
 
Drop Spilleren skal stå oprejst og holde bolden ud i strakt arm, i skulderhøjde, og fra 

denne position lade bolden falde. 
 
Fairway Den del af banen der er klippet som en græsplæne. 
 
Fore Advarselsråb: ”En bold kan være på vej mod dig, vend ryggen til og duk dig”. 
 
Grounde  At placere køllen i kontakt med jordoverfladen bag bolden alene ved køllens vægt.  
 
Gun-start Alle turneringsdeltagere starter samtidig, men fra forskellige huller.  
 
Handicap Hcp er generelt det antal slag, som gives eller modtages på grund af ulig 

spillerstyrke. Se også ”Spillehandicap”. 
 
Honnøren Retten til at slå først fra teestedet. 
 
Kanin Begynder i golf. 
 
Luftslag Tilsigtet slag, hvor bolden ikke rammes. (Tæller som et slag). 
 
Markering Afmærkning – bag bolden i forhold til spilretning - af det sted, hvorfra en bold i spil 

er løftet iht. Golfreglerne. 
 
Markør Som regel en medslagspiller, der på spillerens scorekort fører regnskab med 

spillerens score på hver enkelt hul. 
Out of  
Bounds Område uden for banens grænser (se def. i golfreglerne). 
 
Pro Golfprofessionel – golftræner. 
 
Spille- 
handicap Spille-Hcp er det antal slag man har til rådighed på en konkret bane. Hvis man 

opnår 18 stablefordpoint ved 9 huller, (36 point ved 18 huller) har man gået til sit 
handicap. Får man flere point, har man gået bedre end sit handicap, hvorfor 
scorekort skal indleveres således, at handicappet kan blive reguleret. Hvis man 
får færre point bliver handicap ikke reguleret. 

   
 
 



Handicap (Hcp) og Spillehandicap (S.hcp) for Hcp over 36 
 

HERRER  DAMER 

Kanin Gul Rød Grøn  Rød Gul Grøn 

Rk. Hcp S.hcp Hcp S.hcp Hcp S.hcp  Hcp S.hcp Hcp S.hcp Hcp S.hcp 

A 37 43 37 35 37 25  37 42 37 52 37 31 

A 38 44 38 36 38 26  38 43 38 53 38 32 

A 39 45 39 37 39 27  39 44 39 54 39 33 

A 40 46 40 38 40 28  40 45 40 55 40 34 

A 41 47 41 39 41 29  41 46 41 56 41 35 

A 42 48 42 40 42 30  42 47 42 57 42 36 

A 43 49 43 41 43 31  43 48 43 58 43 37 

A 44 50 44 42 44 32  44 49 44 59 44 38 

A 45 51 45 43 45 33  45 50 45 60 45 39 

A 46 52 46 44 46 34  46 51 46 61 46 40 

B 47 53 47 45 47 35  47 52 47 62 47 41 

B 48 54 48 46 48 36  48 53 48 63 48 42 

B 49 55 49 47 49 37  49 54 49 64 49 43 

B 50 56 50 48 50 38  50 55 50 65 50 44 

B 51 57 51 49 51 39  51 56 51 66 51 45 

B 52 58 52 50 52 40  52 57 52 67 52 46 

B 53 59 53 51 53 41  53 58 53 68 53 47 

B 54 60 54 52 54 42  54 59 54 69 54 48 

B 55 61 55 53 55 43  55 60   55 49 

B 56 62 56 54 56 44  56 61   56 50 

B 57 63 57 55 57 45  57 62   57 51 

B 58 64 58 56 58 46  58 63   58 52 

B 59 65 59 57 59 47  59 64   59 53 

B 60 66 60 58 60 48  60 65   60 54 

B 61 67 61 59 61 49  61 66   61 55 

        62 67   62 56 

 



Begynder- og kaninudvalget 2016 
 
  
 

Ansvarlige E-mail Mobil 
Niels Lillemose niels.lillemose@gmail.com 2141 0493 
Finn Tangaa finn@tangaa.dk 2849 3696 
Ad hoc   

Claus Hansen clausgh@mail.com 5057 4838 
Freddie Nielsen freddie@mail.dk 2928 2776 
Pia Refstrup piarefstrup@gmail.com 2892 3364 
Arne Norsk aanorsk@hotmail.com 3023 2905 
Peter Staal peter.staal@mail.dk 2337 7256 
Thomas Philbert Nielsen thomaspnielsen@gmail.com 3063 1220 
Johny Rudolfsen jrudolf@vip.cybercity.dk 4197 0097 
Jørgen Veje veje@mail.dk 

 20754941 
 

 

Du er altid meget velkommen til at kontakte udvalget. 
 
 
 

Fredensborg Golf Club 
 

Skovsvinget 25 
3480 Fredensborg 

 
e-mail: kontoret@fgc.dk 

 
Hjemmeside: www.fgc.dk 

 
Telefon 4847 5659 

 
 


