
Sekretariatet: 71712971 eller info@ishojgolf.dk 
 

Velkommen til ISHØJ Golfklub 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information til begyndere i klubben 

  

mailto:info@ishojgolf.dk


2                  Sekretariatet: 71712971 eller info@ishojgolf.dk 
 

Velkommen til Ishøj Golf Klub (IGK)  
 
Hvem er IGK  
 
Ishøj Golfklub blev grundlagt i 2004 og er Ishøj kommunes 
største idrætsforening med over 1000 medlemmer på tværs 
af alle medlemskategorier. 
Klubbens formål er at organisere golfrelaterede idrætslige 
aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve 
golfspillet under de bedst mulige forhold. Det tilsigtes at 
skabe gode muligheder for at dyrke golfspillet, samt skabe et 
godt fællesskab på tværs af klubben.  
 
Det er ligeledes klubbens formål i samarbejde med Ishøj Golf 
A/S (IGC), der ejer og forestår driften af baner og anlæg, at 
medvirke til, at klubbens medlemmer har så gode forhold 
som overhovedet muligt, det være sig baner, trænings- og 
lokaleforhold samt adgang til træning, uddannelse m.v.  

 
Velkommen som begynder  
 
Du vil som begynder kunne se frem til:  

• Undervisning med vores trænere tilpasset til dig som 
begynder 

• Spil på vores intermediate bane med golfguider 

• Onsdagshyggegolf. Ca. 1 gang om måneden mødes 
vi til ”holdmatch” på tværs af vores handicapniveau.  

• Deltagelse i vores turneringer på intermediate banen. 

• Deltagelse i regelundervisning 

• Møde vores begynderudvalg og mange andre golfere 
her i Ishøj Golfklub. 
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Undervisning 
 
Når du har betalt for prøvemedlemskabet, inkluderes 
undervisning fra vores trænere. Al undervisning bliver leveret 
af Dansk Golf Akademi og de kan altid træffes på tlf. 
40368505 eller på mail: info@danskgolfakademi.dk 

 
Spil på Intermediate banen 
 

Dette er klubbens 9 hullers bane, som skal spilles indtil man 

bliver banegodkendt og har modtaget regel-undervisning. 

Derefter er man som fuldtidsmedlem berettiget til at spille vores 

18 hullers mesterskabsbane, når man kommer under 54 i 

handicap. 

Som en del af det at være nybegynder i Ishøj Golfklub, er det 

vigtig at deltage onsdag eftermiddag kl 17-18, hvor der vil 

være mulighed for spil med erfarne golfguider, som også 

vejleder i golfetikette og praktisk gennemgang af reglerne på 

banen. Du kan blot booke en tid i golfbox i dette tidsrum, så 

sørger vi om muligt for at stille med en guide. På onsdage i lige 

uger fra maj til midt september (minus juli), vil der den første 

halve time af begynderudvalget arrangeres lidt anderledes 

aktiviteter/ informationer, relateret til golf spillet. 

Er du i tvivl om hvordan du booker i golfbox, så ring på 

71712971 eller kom forbi shoppen. 

Se vejledning her: www.ishojgolf.dk/begynder 
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Golfkørekort - DGU-kort 
(banegodkendelse til stor bane)  
 
Golfkørekortet er en forudsætning for godkendelse til vores 
18 hullers mesterskabsbane.  
Inden du kan godkendes til at spille golf på denne bane, skal 
følgende prøver gennemføres:  

 
De fire elementer er: 

• Træningslektioner – deltagelse i undervisning (se emnet 

undervisning) 

• Regelundervisning og regelprøve 

• Spil på intermediate banen om onsdagen og 

gennemføre baneprøven ved guiderne der 

• Spille sig ned under handicap 54 

 

Ændring af medlemskab 

Du kan ændre dit prøvemedlemskab til Intermediate+ eller 

Fuldtidsmedlemskab og få DGU-kort (du betaler differencen)  

 

Regelundervisning og regelprøven 

Alle begyndere skal deltage i en af klubbens regelaftener, hvor 

golfreglerne og etiketten gennemgås. Der afholdes regelaften 

løbende i maj (19/5), juni (8/6), august og september, eller efter 

behov - det kan også være online. Find præcise datoer og 

tilmeld dig på Golfbox under turneringer. 

Efter gennemført regelaften, kan du tage regelprøve.  

Vi anvender DGU’s officielle regelprøve på nettet: 

https://www.golf.dk/regelprove 
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Du skal i denne prøve besvare i alt 30 spørgsmål, som handler 

om de situationer, du kan komme i på en golfbane. Når du har 

svaret på alle spørgsmålene, vil du få besked om, hvilke 

spørgsmål du har besvaret forkert. Dernæst vil du blive bedt om 

at svare på de spørgsmål igen. 

 

Når du har svaret rigtigt på alle spørgsmål vil dit resultat blive 

sendt til begynderudvalget som nu kan se, at du har bestået 

regelprøven. 

Baneprøve 

Når du har bestået regelprøven, deltaget i undervisning og er 

under 54 i handicap er du klar til at tage den praktiske prøve til 

mesterskabsbanen (18 hullers). 

Denne er af formel karakter og tjener blot til at sikre en 

passende forståelse af etikette og regler i praksis. 

Man skal således ikke opnå en bestemt score på dagen! 

Baneprøven foregår som regel om onsdagen (se afsnittet Spil 

på Intermediatebanen) 

Man tilmelder sig til banegodkendelse om onsdagen ved at 

kontakte begynderudvalget via hjemmesiden. 

Sådan udfyldes et scorekort 
 
På www.ishojgolf.dk/begynder findes en guide til udfyldelse af 
scorekort 
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Hvem er Begynderudvalget:  
 
Udvalget har pt. følgende medlemmer (se kontakt-
informationer på vores hjemmeside)  
 
Annette Lerche-Olsen 
Lisbeth Teglstrup 
Henry Rohrberg  
Vicky Sørensen 
 
Begynderudvalget glæder sig til at se jer, og byde jer 
velkommen i Ishøj Golfklub.  

 
 
Ishøj Golf Center  
 
Shoppen / sekretariatet / receptionen  
Det er her man kan købe diverse golfudstyr, handsker, bolde 
og tees samt leje trolleys, buggies og golfsæt. Når shoppen 
er åben, er det også her man afregner greenfee. 

Åbningstiderne fremgår på www.ishojgolf.dk 
 
Information  
På væggen ved indgangen til greenfee rummet er der en 
tavle hvor aktuel information omkring baneanlægget – f.eks. 
planlagt vedligehold, Company Days eller turneringer - vil 
fremgå. Det er også her det vil stå hvis banen er lukket f.eks. 
pga. frost, der er vognforbud eller andre restriktioner. 
Informationer på denne tavle skal altid respekteres. Disse 
informationer vises også under tidsbestilling i GolfBox. 
 
Du kan altid se banestatus på 
www.ishojgolf.dk/baneinfo/ 
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Restaurant  
Kanehøjgaard kan levere mad og drikke, før eller efter 
runden, indenfor åbningstiderne. 
 
Lån af udstyr 
Som prøvemedlem, der ikke har noget golfsæt endnu, kan 
man leje et bedre sæt i prøveperioden ved henvendelse i 
shoppen. Eller man kan låne et sæt hver gang man kommer. 
 
Golf.dk  
På golf.dk kan man bl.a. benytte bookingsystemet GolfBox, 
som er det gængse bookingsystem for golfklubber i 
Danmark. Når du er oprettet i vores system, får du et 
brugernavn samt et kodeord og kan herefter selv bestille tider 
på banerne online. Du kan også tilmelde dig 
turneringer/aktiviteter. 
 
Se guide på www.ishojgolf.dk/begynder. 
 
Driving range  
 
Driving range samt de andre træningsfaciliteter er åbent 
dagligt fra solopgang til solnedgang, dog med undtagelse af 
mandag. Hver mandag er hele området lukket indtil kl. 11.00. 
Dette for at greenkeeperne har en chance for at pleje 
græsset hvad enten det er klipning, gødning mv.  
I skuret der står først på rangen står boldmaskinen. Den 

betjenes med en app, adgang gives ved indmeldelse, har 

man ikke frie range bolde, kan man betale med mobilepay. 

Du kan altid checke status af driving range under baneinfo på 

www.ishojgolf.dk/baneinfo/ 

De sidste 4 måtter på driving range er inde i det 

overdækkede skur for enden. Disse 4 måtter må gerne 

bruges, men de er forbeholdt undervisning.  
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Oversigt over banen  
 
A   klubhus, restaurant, probox og shop 

1. træningsområder 

a. puttinggreen 

b. driving range 

c. indspilsområde 

2. Intermediate bane 
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