
At spille golf er en oplevelse alle bør prøve! 
 
Golf er socialt spil der spilles ude i unik natur, du møder nye mennesker og får samtidig god 
motion.  
Vi har alle forskellige forudsætninger og udgangspunkt, nogen har prøvet for, nogen har 
spillet lidt, andre har aldrig rørt en kølle. Alle der vil, kan lære at spille golf og have en 
fantastisk oplevelse. 
 
For at komme rundt på en golfbane behøver du at kunne tre ting. 
1 Transportere bolden fremad 
2. Spil bolden ind på Green og få den at blive der 
3. Putte bolden ned i hul 
 
For at hjælpe dig at løse opgaverne har vi den ugentlige træning, hvor vi går igennem disse 
ting og forbereder dig for opgaven. Nogen behøver lidt mere træning og nogle klarer det 
hurtigere.  
 
Forløbet for at få banetilladelse og komme ud og spille på golfbanen er følgende. 

1. At spille vores par 3 bane (5 huler på længder mellem 100 og 60 m) 2 ganger på max 
27 slag.  

2. Du må nu spille på de fremskudte teesteder på den store bane. Du begynder fra tee 
31 med SPH: 54 (3 ekstra slag per hul). Når du har spillet 9 huler og samlet 18p så går 
du til trin 3. 

3. Du må nu spille fra tee 37 med SPH: 54 (3 ekstra slag per hul). Du skal samle 18p 
sammen på 9 huler, når det er gjort går du til trin 4. 

4. Du må nu spille fra tee 43 med SPH: 54 (3 ekstra slag per hul). Du skal samle 18p 
sammen på 9 huler, når det er gjort får du "banetilladelse" og hcp 54. 

Du har nu "banetilladelse" og får lov til at spille alle dage og booke starttid. Dit hcp er 54. 
 

Udover spillet er der også en regelprøve, som skal bestås. Regelprøven er en række korte 
spørgsmål, som omhandler golfreglerne.  
Du kan få udleveret en lille regelbog på kontoret eller fra juniorkomiteen i forbindelse med 
enten træning eller torsdagsmatchen, som kan hjælpe dig med at besvare spørgsmålene.  
 
Du kan bestå trin 1-4 enten ved juniorernes ugentlige torsdagsmatch eller på egen hånd 
sammen med en forælder elle ven, der allerede har banetilladelse. Denne person skal 
underskrive dit scorecard. Hvis du vælger at spille på egen hånd, skal du vise underskrevet 
scorecard for Oskar eller Klas, som giver dig regelprøven og godkender dit avancement til 
næste trin. Besvarelsen af spørgsmålene kan afleveres enten til Oskar eller en fra 
juniorkomiteen eller gennemgås med enten Oskar eller en fra juniorkomiteen.  
 
Hvis du har nogle spørgsmål, så kontakte vores trænerteam Klas Olson eller Oskar Almlund 
på mail: 
klas@kgkgolf.dk  
oskar@kakgolf.dk  
 


