


5 års ekstra levetid
En svensk undersøgelse har vist, at golfspillere lever fem år længere end 

resten af befolkningen, så giv dig og din omgangskreds mulighed for at tage 
første skridt mod en forlængelse af livet. 

Sydsjællands Golfklub Mogenstrup
Præstø Landevej 39 . Mogenstrup . 4700 Næstved

Sekretariat: Tlf. 55 76 15 55 . Fax 55 76 15 88

E-mail: sydsjaelland@golfonline.dk

Hjemmeside: www.sydsjaellandsgolfklub.dk

Golfklubbens
dress code
Ønsket påklædning for 
medlemmer og gæster i
Golfklubben.

Dress code for members 
and guests of the Golf Club.
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Sydsjællands Golfklub Mogenstrup
Stiftet den 6. juni 1974DGU

Dansk Golf Union

Ønsket påklædning for gæster og medlemmer

DGU
Dansk Golf Union



GOLFKURSUS 2012

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP



Velkommen på golfkursus
I Sydsjællands Golfklub Mogenstrup vil vi gøre vores yderste for at du bliver hjulpet 
på bedste måde i den første del af din golftilværelse.

Vores mål er:
1.  At nye medlemmer føler sig velkomne i klubben og bliver integreret på bedste vis.

2.  At medvirke til at nye medlemmer får en god undervisning i golfspillets teknik,  
 regler og etikette.

Med denne folder håber vi du kan få et overblik over dit kursusforløb.

Som kursist kan du:
1.  Deltage i fællestræning hver mandag fra den 16. april - 25. juni.
 Vi mødes i gården kl. 17.45 - i klubhuset/restauranten hvis det regner.
2.  Deltage i regel- og etiketteaften kl. 19.00 - 21.00 torsdag den 10. og 24. maj samt  
 regelprøve den 7. juni.

3.  Modtage 4 individuelle træningslektioner af klubbens træner Claus Thane, eller  
 Martin Hansen. 
 Lektionerne bestilles i proshoppen eller på tlf. 5576 1575.
4.  Som kursist kan du frit benytte alle klubbens faciliteter, med undtagelse af den  
 store bane.

Kursuspakke:
Pris inkl. frie træningsbolde kr. 600,-
Kursuspakken er inkl. fællestræning, regelundervisning, 4 individuelle træningslektio-
ner, regelbøger, pitchfork, 3 bolde og prøvemedlemskab fra den 16. april - 25. juni.

NB! De 4 individuelle træningslektioner bør tages så tidligt som muligt i kurset af 
hensyn til hurtigere indlæring i golfspillets facetter. Kontakt klubbens trænere.

Udstyr:
1.  Låne udstyr i klubben hver mandag samt efter aftale
2. Leje af begynder sæt kr. 400,- + depositum kr. 600,-
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DGU-kort (Dansk Golf Unions-medlemskort)
DGU-medlemskort kan afhentes i sekretariatet ca. 2 uger efter indmeldelsen, men 
udleveres kun såfremt handicap 54 eller mindre er opnået.

DGU-medlemskortet er et plastickort, der skal medbringes ved greenfeespil på andre 
baner.

En magnetstribe på bagsiden af kortet kan/skal identificere medlemmet via en fælles  
DGU-Base. Kortet udstedes til hvert enkelt medlem med navn, medlemsklub, 
klubnummer og medlemsnummer. Magnetstriben indeholder et unikt løbenummer, der 
manuelt via internettet, eller ved kontakt med en kortlæser, ”åbner” adgangen til en 
begrænset del af det pågældende medlems data:  
Klub, navn, medlemstype, køn, handicap og spilleret.

Er din spilletilladelse midlertidigt blevet inddraget, vil dette blive registreret i den 
centrale base. Spilletilladelsen kan inddrages såfremt du ikke har betalt dit kontingent, 
hvis du har fået spillekarantæne som følge af grov etikette overtrædelse, eller hvis du 
gentagne gange udebliver fra en klubturnering, hvor du har tilmeldt dig.

Husk i øvrigt at skrive tydeligt navn, hjemmeklub, medlemsnummer og handicap i 
greenfeebogen, når du spiller på fremmede baner. Handicaprestriktioner, specielt i 
weekends, forefindes på de fleste baner.

Kontingent og indskud 2012
Kontingent opkræves forud:
Juniorer (under 19 år)   kr. 1.020,- halvårligt
Ynglinge (19 til 25 år)   kr. 1.680,- halvårligt
Seniorer (26 år og derover)  kr. 2.880,- halvårligt
Pensionister (67 år og derover) kr. 2.880,- halvårligt
Par-3 bane   kr.    870,- halvårligt
Passive medlemmer  kr.    400,- årligt
Bagskabe fra    kr.    400,- årligt
Indskud     kr. 5.400,- i alt
Indskuddet kan betales i 18 rater med kr. 300,- pr. halvår

Juniorer og ynglinge betaler ikke indskud. Indskud betales ved overgang til senior. 
Senior bliver man det halvår hvor man fylder 26 år.

God fornøjelse med spillet!
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Begynderudvalget 
Jan Hønnerup tlf. 5572 2338 / 2781 3787
Preben Mortensen tlf. 2460 6191
John Turka tlf. 9796 2712 / 2169 7633
Erik Andersen tlf. 5554 6426 / 3029 6426

Sekretariatet
Sekretariatet er åbent mandag-fredag fra kl. 9.00 - 16.00.
Mandag endvidere fra kl. 17.30 - 21.00 i perioden 16. april - 25. juni.
Tirsdage dog kun til kl. 14.00.
I sekretariatet kan du altid få hjælp og vejledning hos:
John Florentz og Benny Jensen 
Tlf. 5576 1555.

Nyttige oplysninger kan findes på opslagstavlen eller på klubbens hjemmeside:  
www.sydsjaellandsgolfklub.dk

Restaurant “Pitch & Put”
Har åbent alle ugens dage i sæsonen med et bredt udvalg af varme og kolde anretninger 
samt diverse drikkevarer. Der er selvbetjening, og man skal selv rydde af. Andre gæster 
end klubbens medlemmer er også velkomne. Hjælp med at holde restaurant/klubhus 
rent ved at benytte de dertil opstillede børster til fodtøj.
Restauratør: Mikael Brendstrup tlf. 5576 1595.

Proshoppen
Der findes i klubben en meget velassorteret butik med golfudstyr, beklædning og sko 
m.m. I proshoppen kan du altid få ekspertvejledning med hensyn til det udstyr, der 
passer dig bedst. 
Headpro Claus Thane. 
Tlf. 5576 1575. 
Åbningstider: 
Mandag-fredag fra kl. 9.00 - 18.00.
Weekend og helligdage fra kl. 8.00 - 16.00.

Golf for juniorer
Alle unge mellem 8 og 18 år kan være med i vores juniorafdeling. Juniorerne 
starter ikke som kursister, men deltager i juniortræning. Juniorerne modtager gratis 
golftræning af klubbens træner fra april til september.
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Kursusprogram
Mandag 16/4 kl. 17.45

kl. 18.00
kl. 18.10

kl. 20.00

Vi mødes i gården til registrering.
Begynderudvalget byder velkommen.
Inddeling i mindre hold, som træner de forskellige facetter i 
golfspillet med indlagt turnus, med ca. 45 minutter pr. facet.
Afslutning i restauranten til golfsnak og med mulighed for at 
stille spørgsmål.

Mandag 23/4 kl. 17.45
kl. 20.30

Vi mødes i gården: Fællestræning.
Vi mødes i restauranten til golfsnak m.v.

Mandag 30/4 kl. 17.45
kl. 20.30

Vi mødes i gården: Fællestræning.
Vi mødes i restauranten til golfsnak m.v.

Mandag  7/5 kl. 17.45
kl. 20.30

Vi mødes i gården: Træning, par 3-banen.
Vi mødes i restauranten til golfsnak m.v.

Torsdag 10/5 kl. 19.00 Regelaften - husk varmt udendørs påklædning og regelbøger.

Mandag 14/5 kl. 17.45

kl. 20.45

Vi mødes i gården: Baneetikette gennemgås af greenkeeper.
Træning, par 3-banen/stor bane.
Greenkeeper orientering
Vi mødes i restauranten til golfsnak m.v.

Mandag 21/5 kl. 17.45
kl. 20.45

Vi mødes i gården: Træning, par 3-banen/stor bane.
Vi mødes i restauranten til golfsnak m.v.
Indmeldelsesskema udleveres til indmeldelse pr. 1. juni 2012

Torsdag 24/5 kl. 19.00 Regelprøve - husk regelbøger.

Mandag  4/6 kl. 17.45 Vi mødes i gården: Træning, par 3-banen/stor bane.
Vi mødes i restauranten til golfsnak m.v.

Torsdag  7/6 kl. 19.00 Regelprøve - husk regelbøger.

Mandag 11/6 kl. 17.45
kl. 20.45

Vi mødes i gården: Træning, par 3-banen/stor bane.
Vi mødes i restauranten til golfsnak m.v.

Mandag 18/6 kl. 17.45
kl. 20.45

Vi mødes i gården: Træning, par 3-banen/stor bane.
Vi mødes i restauranten til golfsnak m.v.

Mandag 25/6 kl. 17.45
kl. 20.45

Vi mødes i gården: Træning, par 3-banen/stor bane.
Afslutning i restauranten. 
Indmeldelsesskema udleveres til indmeldelse pr. 1. juli 2012.

Kursusaftnerne slutter normalt ca. kl. 21.00.
For nye indmeldte medlemmer er der også mandagstræning i august: den 13. 20. 27.
Der arrangeres turneringer for kursusdeltagerne de 3 træningsaftner i august.
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Dette skal du igennem

Teori:
   1. Deltage i regelmøder.
   2.  Bestå regelprøve.

Praktik:
 Deltage i fællestræning.
 Bestå spilleprøve:
  1. Langt spil: På drivingrange skal du med en kølle eller et jern kunne slå 6  
   ud af 10 slag mindst 60 m for damer og 100 m for mænd. 

  2. Indspil, pitch: I en afstand af ca. 30 m fra green skal du kunne slå 6 ud af  
   10 bolde på green. 

  3. Indspil, chip: Stil op 5 m fra green med valgfrit jern. Her skal 8 ud af 10  
   bolde slås på green. 

  4. Bunkerspil: Slå 10 slag fra en greenbunker - 6 ud af 10 bolde skal slås ud  
   af bunker. 

  5. Putting: Spil 9 huller på puttinggreen. Hullernes længde skal være mellem  
   7 og 10 m. Denne øvelse skal gennemføres med maksimalt 21 slag. 

  6. Spille par 3-bane: Der skal opnås minimum 12 stableford point (30 slag)  
   på de 6 huller. Resultatet skal opnås 3 gange. 

  7. Spille stor bane fra T48: Der skal opnås 18 stableford point eller mere 
   på 9 huller - spilles på banens første 9 huller. 

   Damer får 31 slag over par. På hullerne 4, 7, 8 og 9 får man på hvert hul 4  
   slag mere end hullets par og de resterende huller 3 slag mere end par. 

   Herrer får 26 slag over par. På hvert hul får man 3  slag mere end hullets  
   par. På 6. hul får man kun 2 slag mere end par.

Når du har gennemført og bestået ovenstående samt indmeldt dig i klubben kan du 
få dit spillebevis (DGU-medlemskort). Du vil få tildelt handicap 54 eller mindre og må 
spille på banen uden følgeskab af en hjælper.

Herrer får tilladelse til at spille T48/T56 når handicap 46 er opnået - dette af 
hensyn til spillerytmen på banen.

NB! Handicap er et objektivt talmål (udtryk) for en spillers spillestyrke og omregnes til 
(banehandicap) antal slag man tildeles over banens par.
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Drivingrange
Træningsbolde må kun anvendes på drivingrange. 
(Anvend ikke træningsbolde på stor bane, par 3-banen eller på indspilsgreens).

Putting- og indspilsgreen
Kan frit benyttes af alle kursister. På puttinggreen må kun bruges golfsko eller flade sko 
uden hæle, og kun putteren må anvendes sammen med egne golfbolde.

Par 3-bane
Kan frit benyttes af alle kursister. Husk altid at lægge græstørv på plads på fairways, 
og ret nedslagsmærker op på greens. 
Husk træningsbolde må ikke anvendes på par 3-bane.  

Stor bane
Som ny golfer får man først adgang til den store bane efter at have modtaget de 
obligatoriske 4 træningslektioner hos klubbens træner, gennemgået en praktisk prøve 
samt en regel- og etiketteprøve. Opnået minimum 12 stableford point (30 slag) på par 
3-banen; resultatet skal opnås 3 gange. Efterfølgende går den nye golfer på stor bane 
med klubgodkendte hjælpere, for at opnå sit spillehandicap.

Først når den nye golfer har fået sit handicap, og er blevet indmeldt i klubben, må den 
nye golfer spille på den store bane uden godkendt hjælper. 

Kursusbeviset er nødvendigt for at holde styr på alle områder i den grundlæggende 
undervisning. Ligesom det er dit eget ansvar at overholde reglerne i golfspillet, er det 
også dit eget ansvar at få udfyldt kursusbeviset på alle prøverne.

Gode råd:
• Stå ikke for tæt på andre spillere.Stå ikke for tæt på andre spillere.

• Stå aldrig lige bag en spiller, som skal til at slå.Stå aldrig lige bag en spiller, som skal til at slå.

• Hvis du hører nogen råbeHvis du hører nogen råbe ”fore”, så pas på, du kan være i fare for at blive 
ramt af en bold på afveje.

• Hvis du selv er bange for at ramme andre, så husk at råbeHvis du selv er bange for at ramme andre, så husk at råbe ”fore” så højt at 
det kan høres.
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