
Erhvervelse af Golfkørekort mm. 
Golfkørekortet er det synlige bevis på, at du har 
gennemført og bestået DGUs (Dansk Golf Unions) krav 
for at kunne få lov til at spille på en DGU godkendt 
golfbane. 
Vi tilbyder et standardprogram og et individuelt program. 
Standardprogrammet er beregnet for begyndere, som ikke 
har nogen forudgående forudsætninger for at spille golf, og 
det er det forløb, som er beskrevet i denne folder. 
Det individuelle program tilrettelægger vi i samarbejde 
med begynderen og udformes ud fra forudsætninger og 
praktiske muligheder. Kravene for at kunne erhverve 
golfkørekortet er de samme, herunder også, at du skal have 5 
lektioner med pro’en. Forberedelse til teoriprøven kan 
evt. klares ved ”deltagelse” i kursus via internettet.  
 

Standardprogrammet. 
Der er afsat 3 måneder til forløbet svarende til varigheden af 
prøvemedlemskabet. I den periode kan du benytte klubbens 
træningsfaciliteter, par 3-bane samt ”Skovbanen” lige så 
meget, som du har lyst og tid til. 
Skulle der i prøveperioden opstå problemer af nogen 
art, er du velkommen til at rette henvendelse til 
sekretariatet, ligesom klubbens bestyrelse er til disposition 
med råd og vejledning. 
 

Det skal du igennem 
Det er vigtigt, at du bruger megen tid på at øve de ”slag”, 
som Proen (træner) vil lære dig. Det kan du gøre på 
træningsfaciliteterne og ikke mindst ved at spille på de 2 
tilknyttede baner.  Derudover skal du deltage i 3 
teorilektioner, og endelig skal du bestå en teoriprøve, (se 
særligt afsnit)fremvise nogle slagfærdigheder og vise 
tilfredsstillende spil. 
Prøvemedlemskabet giver dig ret til 5 lektioner hos 
Proen. Lektionerne skemalægges på orienterende møde før 
opstart.  Lektionerne giver dig et grundlæggende kendskab 
til de golfslag, man bruger i forskellige spillesituationer, men 
det er dig selv, der gennem gentagelser og øvelse skal udvikle 
de færdigheder, der er nødvendige for at komme til at spille 
på den store bane (18 huller). Træningsfaciliteterne - udover 
par 3-banen og ”Skovbanen”- består af: 
Udslagsbanen. Her kan du øve de lange slag og slå 
alle de bolde ud, du ønsker. 
Øveområde. Her er der to greens og en bunker, hvor du 
kan øve dig i indspils- og bunkerslag. 
Puttinggreen: Her kan du øve dig i en af golfspillets 
vigtigste færdigheder: Putning. 

I lektionerne i teori får du en specifik viden om 
golfreglerne og en generel orientering om golfspillet 
og om klubben. 
 

Træning/undervisning 
Det er begynderudvalgets intension at opdele begynderne i 
mindre hold og planlægge hensigtsmæssige ugentlige 
træningstidspunkter for hver gruppe. Hvert hold vil blive 
tildelt en mentor, som følger holdet. Når man har tilmeldt sig 
et hold, forventes det, at man møder op - alternativt, at der 
meldes afbud såfremt man er forhindret. 

Lektioner og spil 
Teori og teoriprøve 
Når du har meldt dig til får du udleveret en regelpakke 
(bøger, som du skal bruge i forbindelse med den 
teoretiske undervisning) og et spillebevis (et kort, 
hvorpå de forskellige lektioner/slagprøver er anført og hvor 
der kan kvitteres for, at du har fået undervisning). 
 
Regelmøde 1 forgår i Restaurationen og omfatter en 
introduktion til golfspillet samt et dias show med 
hovedvægten lagt på etikette og definitioner. - Varighed 
2 ca. timer 
Regelmøde 2 gennemføres på banen. De vigtigste 
golfregler bliver her forevist i praksis. Varighed: ca. 2,5 timer 
Regelmøde 3 foregår i Restaurationen. Via et dias show 
gennemgås de væsentligste golfregler. Varighed ca. 2,5 
timer. 
I forbindelse med regelmøderne udleveres der 
hjemmeopgaver, der skal løses inden næste møde. 
Teoriprøven afholdes i Restaurationen. Her afvikles 
regelprøven, der gennemføres i mindre grupper. Prøven 
varer 1 time, regelbøgerne må anvendes og 80% af 
spørgsmålene skal besvares rigtigt. (Se i øvrigt næste side 
under Golfkørekortet). 
Efterfølgende undervises i udfyldelse af scorekort, 
handicapregulering, lokalregler m.v. Varighed ca. 2,5 
timer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spil 
Lektioner hos pro/Træner 
Den væsentligste del af spillet er jo selve slaget til 
bolden - men det er også den sværeste del. I 
prøvemedlemskabet har du betalt for fem lektioner hos 
proen, men du har selvfølgelig mulighed for at købe 
flere lektioner, som aftales med proen og betales direkte til 
ham. Lektionerne omfatter almindelige slag, 
indspil, bunkerslag samt putting. 
 

Spil på par 3-banen eller ”Skovbanen”: Du skal 
aflevere 3 underskrevne scorekort over 9 huller til mentor 
med tilfredsstillende scores. Husk at påføre point på 
spillebeviset. 
 

Slagprøve: 
Når du mener, at du kan slå de forskellige slag, som 
Proen har lært dig, skal du aflægge en slagprøve. På 
træningsbanen skal du med et golfjern efter eget valg vise, at 
du gentagne gange kan slå ca. 80 m, hvis du er en mand og ca. 
60 meter, hvis du er kvinde.  Proen eller et udpeget 
klubmedlem skal overvære dette og kvittere på spillebeviset 
for, at du har bestået. 
 
Proens undervisning vil omfatte nedenstående 
slagformer.  
I forhold til din træning er der anført nogle mål, som du kan 
sigte efter at nå. 

1. Langt spil: 
På driving range: Efter eget valg af jern/kølle slå 6 ud af 10 
bolde mindst 60 m for kvinder og 80 m for herrer indenfor 
en margin af 35 m til siderne.  

2.Indspil, pitch: 
I en afstand af ca. 30 meter fra green (evt. over bunker): 
 slå seks af ti bolde på green. 

3. Indspil, chip: 
Stil op fem meter fra green med valgfrit jern. Slå otte ud  
 af ti bolde på green. 

4. Bunkerspil: 
Slå ti slag til bolden fra en bunker. Seks af dem skal helst 
lande på green. 

 5. Putting: Spil 9 huller på puttingreen i rækkefølge.                                                              
Denne øvelse bør gennemføres med max. 21 slag. 
 
 
 
 
 



Afsluttende spil på stor bane 
Der afsluttes med at spille 9 huller på ”Skovbanen” eller på 
18-hulsbanen med et medlem af begynderudvalget eller et 
udpeget klubmedlem. Spilleren skal her håndtere 
spilsituationer i overensstemmelse med golfregler samt vise 
tilfredsstillende spil på banen. 

Golfkørekort: 
Når du har bestået teoriprøven, slagprøven og vist 
tilfredsstillende spil jf. ovennævnte er du godkendt til spil på 
18-hulsbanen. Du henvender dig i Sekretariatet, afleverer dit 
spillebevis og indmelder dig i Blåvandshuk Golfklub. Når du 
efterfølgende har spillet 3 matcher – f.eks. kaninmatcher – og 
afleverer scorekort herfra, får du dit DGU kort 
(Golfkørekortet), som sekretæren bestiller til dig. 
Når du deltager i teoriprøven afholdt af klubben 
accepterer du samtidig at melde dig efterfølgende ind i 
Blåvandshuk golfklub 
 
Med pjecen håber vi i hovedtræk at have informeret om, 
hvordan man får golfkørekortet, men vi forbeholder os ret til 
at tilpasse forløbet i forhold til den enkeltes forudsætninger. 
Vort mål er, at alle skal have gode og positive oplevelser. 
 

  

Begynderudvalg 
Hans Jørn Bollerslev 
Ernst Brogaard  Andersen                                                   

 
 
 

Formand, redaktions- ordens- og begynderudvalg 
Ernst Brogaard Andersen - 27261275 
ebrogaard@mail.dk  
 

Kasserer, CD og hus-hcpudvalg 
Annie Lauridsen - 20309990 
annielauridsen@gmail.com 
 

Næstformand, begynder-og hcpudvalg 
Hans Jørn Bollerslev -30496715 
harmuth@esenet.dk 
 
 

Matchudvalg,hjemmeside og facebook 
Gregers Mark -31419788 
Gregers82@gmail.com 
 
Bane-ordensudvalg 

Morten A. Andersen – 31441682 
Maa.morten@jubii.dk 
 

Bane-matchudvalg 
Niels Brinck - 20722177 

Niels@chrbrinck.dk 
 

Golfklubben & Sekretariatet 
Betty Thoning- 75278535  
 

Sekretariatets åbningstider 
Mandag 12.00–15.00 
Tirsdag  15.30-17.30 
Torsdag 14.00-16.00 
Sekretariat@blaagolf.dk 
Søndertoften 29, 6857 Blåvand 

Træner:/pro: 
Arne Tinning   75116151 

Golfbanen     75 27 88 11  
Restaurant    75 27 55 55 

Golfshoppen 26 79 31 56 
 

 

 

 

PRØVEMEDLEMSKAB 

 

”Golf er livslang kærlighed” 
Golf er en sport for livet 
Golf belønner målrettet træning 
Golf er alsidigt, banen og naturen spiller 
udfordrende med 
Golf fremmer fysisk og psykisk sundhed 
Golf beskytter natur og miljø og giver gode 
naturoplevelser 
Golf udøves på lige fod af begge køn og alle 
aldre 
Golf fremmer medmenneskeligt samvær 
Golf styrker etisk adfærd, fordi man er sin egen 
dommer 
Golf fordrer god etikette og hensyntagen til 
andre 
Golf stiller krav til ansvarlighed 
 

Velkommen i 

BLÅVANDSHUK GOLFKLUB 
www.blaagolf.dk  

 

Find os på Facebook. 
 

Vi glæder os til at hjælpe dig i gang med at spille golf. 
Se vores program på de næste sider. 
 

Med venlig hilsen  
Bestyrelsen 
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