Velkommen begynder 2017
Prøveperioden 12. marts – 30. juni 2017

Vi er meget glade for at kunne byde dig velkommen i Volstrup Golfklub og håber du bliver lige så glad for golfspillet
og klublivet her på Volstrup som vi selv er. Vi går meget op i fleksibilitet således, at du kan tilpasse begynderkurset
ind i din egen hverdag. Du kan læse meget mere herom i denne lille folder.
Tilmeldinger: Til sekretariatet: E-mail: info@volstrupgolf.dk eller Tlf. 98 55 18 44 eller i Receptionen.

Golf lektioner:
Du har mulighed for at komme til træning 2 gange om ugen. Holdene er mandag kl. 17.00 – 18.00 og onsdag kl. 17.00
– 18.00. Du skal tilmelde dig træning på listen i receptionen. Alternativt kan du sende en mail til
info@volstrupgolf.dk eller kontakte os på tlf. 98 55 18 44. Du kan tilmelde dig begge dage og den frie træning er til
rådighed, så længe begynderforløbet varer.

Møde steder:
Lektioner:

Driving Range

Regelaften:

Klubhuset

Kaninturnering:

Klubhuset, hvor der vil blive en kort briefing hver gang.

Golfregler:
Når du har tilmeldt sig til begynderforløbet modtager du en email hver dag i 30 dage med små videoer, hvor du
kommer reglerne igennem. Du kan, hvis du ønsker det, selv springe videre til ekstra videoer. Når du har været alle
videoerne igennem skal du tage regelprøven. Dette gøres ved det link du for tilsendt. Når denne er taget modtager
klubben et bevis på at man er bestået.
Koden til regelprøven er ”oswaldeksamen”
Information bliver udleveret i receptionen.
Kaninturnering:
Turneringen spilles hver onsdag fra kl. 18.00 og her skal du lave mindst 10 point 2 gange.
Tilmelding senest dagen før kl. 12 til sekretariatet: Tlf. 98 55 18 44 E-mail: info@volstrupgolf.dk
Eller på tilmeldingsliste i receptionen senest mandag kl 18.

Højhandicap turnering:
Denne turnering spilles onsdag fra kl 17.00 igennem hele sæsonen.
Turneringen er for alle spillere over handicap 36.
Tilmelding sker på golfbox, som bliver vist under begynder forløbet.
Golfbox er systemet hvori man bestiller golftider.

Spil på stor bane hver onsdag kl 17.00
For at kunne spille 9 huller på storbane skal regelprøven være bestået.
Du skal spille 9 huller mindst en gang for at kunne bestå begynder forløbet.
Har du bestået må man gerne deltage hver onsdag i hele begynder forløbet.

Husk
Bolde, blyant, tees, markør, handske, pitchfork og evt. tæller, samt sørge for at klæde jer på efter vejret.
I golf gælder følgende ordsprog også: Der findes ikke dårligt vejr, kun forkert påklædning.
Alt nødvendigt udstyr, beklædning og tilbehør kan købes i shoppen.

Udstyr:
Til alle planlagte aktiviteter kan der lånes golf sæt gratis.
Når du kommer så langt at du ønsker at investere i dit eget golf sæt, vil vi anbefale dig at rådføre dig, med Kristian og
Proshoppen de kan hjælpe dig med at finde noget udstyr, der passer netop til dig.

Poletter og E-key til boldmaskinen:
Poletter kan købes til 15,- kr. for medlemmer og 20,- kr. for ikke medlemmer.
E-key købes for 40 kr. der kan så sættes følgende ind
100 kr. som giver 7,47 spande bolde normalpris 112,05
200 kr. som giver 16,67 spande bolde normalpris 250,05 kr.
300 kr. som giver 26,67 spande bolde normalpris 400,05 kr.
600 kr. som giver 3 spande bolde dagligt normalpris 16.425,00 kr.
Der skal trykkes ”1” på boldmaskine før nøglen sættes i.
Der bliver udleveret 1 stk. E-key ved indmeldes med 100kr. Denne nøgle låner man i sit begynderforløb. Der kan til
en hver tid indsættes flere penge, således der kan trækkes flere bolde til selvtræning. Denne E-Key er til egen
træning. Ved undervisning er der gratis bolde til træning.
E-key skal afleveres igen senest 31/12 2017 efter end begynder forløb. Afleveres nøglen ikke faktureres man 45 kr.

Mulighed for Bagskabe:
60 cm skab til 200,- kr./halvår

80 cm skab til 250,-kr./halvår 80 cm med el til 375,- kr./halvår.

Volstrup Golfklubs vedtægter kan du finde på vores Hjemmeside, under klub eller på nedenstående link
http://volstrupgolf.dk/Files/_Volstrup_Golf/Klubben/Dokumenter/Vedtægter_2010.pdf
Åbningstider:
På Center, Butik og Cafe kan du finde på vores hjemmeside. www.volstrupgolf.dk

Ansvarlig for:
Introduktion, kaninturneringer:

Begynderudvalget ved formand Sanne Løhde tlf. 30 23 61 13

Golfregler:

Kristian Nielsen

Træning:

Kristian Nielsen

Alle øvrige spørgsmål:

Sekretariatet 98 55 18 44, info@volstrupgolf.dk

Beståede regel- og baneprøver har kun gyldighed ved indmeldelse i Volstrup Golfklub.
Der udstedes ikke kursusbevis.

Ordensreglerrelt












Greenfee skal betales inden start og billet skal bæres synligt.
Max. 4 spillere per bold.
Alle starter på hul 1 – det er strengt forbudt at starte på hul 10 uden tilladelse fra receptionen. Gives
tilladelse skal hele hul 9 være ledigt inden start.
Hver spiller skal have eget udstyr.
Undgå højlydt adfærd på banen.
Ved Out of bounds må bolden ikke hentes.
Ved langsomt spil - luk igennem.
Passivt ophold - f.eks. pauser - på banen er ikke tilladt.
Banepersonale har ubetinget fortrinsret.
Affald og cigaretskodder lægges i banens skraldespand. Ølflasker bringes med hjem.
Hunde skal føres i snor, må ikke færdes på greens/teesteder, og eventuelle efterladenskaber skal fjernes
straks.

Sikkerhed




Hold afstand til forangående.
Råb højlydt FORE ved farlige bolde.
Ingen udslag ved spil på nærliggende greens.

Banepleje







Ret nedslagsmærker – pitchfork skal fremvises ved banekontrol.
Tørv skal altid lægges på plads og trædes til.
Vis hensyn til nybeplantning.
Ingen trolleys mellem greens og greenbunker.
Ingen tasker og vogne på greens.
Følg altid banepersonalets og banekontrollens anvisning.

Kunstige hjælpemidler - Regel 14-3
Brug af afstandsmåler er tilladt. Det er kun tilladt at bruge instrumenter, der alene kan måle afstand. Bruger
spilleren under en tællende runde en afstandsmåler, der kan måle andre forhold (f.eks. hældning, vind,
temperatur), er spilleren diskvalificeret, selvom disse funktioner ikke anvendes.

Dresscode
I Volstrup Golf Center har vi har ingen stram dresscode, men kræver dog at påklædningen er pæn og
anstændig! Dette gælder såvel indendørs som udendørs.
Vi tillader dog ikke:






Strand/bade tøj
Bar overkrop
Fodboldtrøjer
Undertrøjer uden ærmer
Soltoppe med stropper

