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Velkommen 
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. 
Det samme gælder for det permanente bagmærke, når du er kommet så langt. 
 
Golfkørekort: Vejen til banetilladelse (bilag til velkomstbrev fra sekretariatet) 
Golfkørekortet benyttes til at holde styr på, hvor langt du er nået i forhold til opnåelse af 
permanent banetilladelse. 
 
Du kan nu påbegynde/fortsætte din træning hos pro’en, ligesom du nu på egen hånd 
kan benytte: 
 
� driving range, indspilsgreen og putting green. 
 
For at få det fulde udbytte af din nye fritidsinteresse, kan det anbefales at bruge meget 
tid på træningsbanen i starten. Undervisning hos pro’en (vores træner) er også en god 
investering. På den måde kommer du hurtigere ned i handicap – og får dermed også et 
større udbytte af dit medlemskab ☺ 
 
Fra begynder til golfspiller 
For at få en banetilladelse, som er obligatorisk for at spille på banen, kræves to ting: 
 

- et godt kendskab til golfreglerne og til etiketten på en golfbane 

 

- basale spillefærdigheder; bl.a.: 

langt spil 

kort spil 

slagprøve 

træning på banen (Kaninturneringer) 

spilprøve. 

 

Med sekretariatets velkomstbrev følger et ”Golfkørekort”, som du samler underskrifter 
på. Når alle underskrifterne er samlet, og kortet er afleveret i Sekretariatet, får du din 
spilletilladelse. 

 

Vejen til banetilladelse 
1. Du starter med at bestille træningslektioner, som også betales i Proshoppen, på 

telefon 4847 5658. 

 

2. Mellem træningslektionerne skal du selvtræne mindst 2 gange. 

 

3. Når du har selvtrænet og gennemgået træningslektionerne, afsluttes 

træningsforløbet med en slagprøve, som skal bestås. 

Slagprøven godkendes af Pro’en, der sætter sin signatur på Golfkørekortet. 
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4. Herefter er du klar til kaninturneringer, som spilles hver tirsdag i tidsrummet, 

kl. 16.50-18.10. Tilmelding sker via GolfBox – se under Klubturnering. 

Sekretariatet er behjælpelig ved første tilmelding. 

 

5. Parallelt med kaninturneringerne, skal du ved selvstudium gennemgå 

golfreglerne på WWW.GOLF.DK/REGELPROVE. Du slutter af med en prøve, der skal 

bestås. Prøven er gratis. Resultatet bliver sendt direkte til klubbens e-mail: 

kontoret@fgc.dk. Sekretariatet kvitterer for modtagelsen med en signatur på 

Golfkørekortet. 

 

6. Afslutningsvis skal du bestå en spilprøve, hvor du går 5 huller med en guide fra 

Kaninudvalget. Guiden godkender prøven med en signatur på Golfkørekortet. 

 
 
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. 
 
 
 

Begynder- og kaninudvalget 2017 
 

Ansvarlige e-mail Mobil 

Finn Tangaa Finn@tangaa.dk 2849 3696 

Arne Norsk aanorsk@hotmail.com 3023 2905 

Øvrigt udvalg   

Johny Rudolfsen, kasserer jrudolf@vip.cybercity.dk 4197 0097 

Freddie Nielsen, golfbox freddie@mail.dk 2928 2776 

Pia Refstrup, sekretær piarefstrup@gmail.com 4848 2264 

Claus Hansen clausgh@gmail.com 5057 4838 

Thomas Philbert Nielsen thomaspnielsen@gmail.com 3063 1220 

Jørgen Veje veje@mail.dk 2075 4941 

 
Du er altid meget velkommen til at kontakte udvalget 
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Kaninturnering 
 
Kaninudvalget arrangerer en række turneringer hver tirsdag fra april til slut september 
for at nye golfmedlemmer både kan lære banen at kende og kan lære 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) og har et spillehandicap på 56/50 = antal tildelte slag i 
Fredensborg. 

 
HCP (handicap) er udtryk for dit standpunkt. Spillehandicap (antal tildelte slag) 
afhænger af ratingen af den bane, du vil spille på. Der er opslag i alle klubber, hvor man 
kan gå ind på sit HCP og se, hvor mange slag, man får tildelt alt efter ønsket teested 
(hvid, gul, rød, blå og grøn). 
 
 

Hvem kan deltage i kaninturnering? 
 
Alle med et handicap (HCP) på 37 eller højere kan deltage. 
 
Spillere, som opnår et lavere HCP end 37 i løbet af sæsonen, kan fortsat deltage i 
kaninturneringerne resten af sæsonen. 
 
Spillere under HCP 37 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. 
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Praktiske oplysninger i øvrigt vedr. kaninturneringer 
 
Almindelig tirsdag – mødested ved starterhuset ved hul 1 
Kaniner med banetilladelse: 
Første starttid ved kaninturneringerne er kl.16.50. Sidste starttid er kl. 18.10.  
 
Tidlig mødetid er starter mellem 16.50 og 17.30 
Sen mødetid er starter mellem 17.30 og 18.10 
OBS: I september er mødetid 16.10 og 17.30, ellers bliver der for mørkt. 
 
Tilmelding 
Du skal melde sig til tirsdagens spil på Golfbox senest fredagen før inden kl. 12.00. 
 
Det er en god ide at komme i god tid, så du kan nå at tjekke ind og udskrive scorekort 
på en af de to standere, varme op med træning på driving range, putting green eller 
indspilsbanen, inden du skal i gang på banen.  
 
Du skal melde dig til turneringslederen ved hul 1 senest 10 min. før, og være klar til 
at slå ud. Dvs. du skal sørge for at medbringe scorekort og blyant, en pitchfork, tees og 
en god portion bolde. To tællesnore er ligeledes en god idé.  
 
Der betales et turneringsgebyr på 30 kr. til turneringslederen. Dette turneringsgebyr 
anvendes udelukkende til præmier vedrørende kaninturneringerne. 
 
Præmieuddelingerne sker de tirsdage, hvor der spilles med gunstart, dvs. vi starter 
samtidig på forskellige huller; præmier vil kun blive uddelt, såfremt man selv er til stede, 
alternativt har aftalt med en anden, at denne afhenter præmien. 
 
 
Gunstart 
Den 2. tirsdag i hver måned har vi gunstart. Det er en hyggelig og social holdturnering, 
hvor du 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. 17.00. Mød op senest en 
halv time før turneringen starter, så der er tid til at afregne turneringsgebyr og komme 
ud til hullerne, inden turneringen starter. 
 
Efter turneringen, hvor alle er færdige stort set samtidig, spiser vi samlet i klubhuset og 
benytter lejligheden til at drøfte generelle spørgsmål, herunder regelspørgsmål. 
 
Turneringsgebyr ved gunstart turneringer inkluderer den efterfølgende obligatoriske 
middag, og er derfor højere end sædvanligt. Tilmelding er nødvendig og bindende! 
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Turneringsplan 2017 
 

DATO Tidspunkt Type Evt. 
April    

4., 11., 18., 25. 16.50 Almindelig Ingen gunstart 
   i april 

Maj    
2., 16., 23., 30. 16.50 Almindelig  

9. 17.00 Gunstart   
Juni    

6., 20., 27. 16.50 Almindelig  
13. 17.00 Gunstart  
Juli    

4., 18., 25. 16.50 Almindelig  
11. 17.00 Gunstart  

August    
1., 15., 22., 29. 16.50 Almindelig  

8.  17.00 Gunstart  

September    
5., 12., 19. 16.10 Almindelig OBS: Ændret tid 

26. 16.00 Gunstart, 
finale 

Ændret tid 

 
 

Bemærk: 
 

1. Ved Gunstart 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. Mødested starthuset hul 1 kl. 17.00. I september dog kl. 16.00. 

 
Find golfudtryk og regelprøven: www.golf.dk  
TH i øverste menu: Forklaringer, her ses golfudtryk, og under Regler, menupunkt 
golfregler og EGA handicap, scroll ned på siden, og her finder du regelprøven. 
 

-- oo-0-oo -- 
 
 
 
 

Fredensborg Golf Club 
 

e-mail: kontoret@fgc.dk 
 

Hjemmeside: www.fgc.dk 
 

Telefon 4847 5659 
 


