Velkommen til Ishøj Golf

VELKOMST
FOLDER

Information til nye medlemmer i Ishøj Golfklub
v. 1.0 - Sekretariatet: 71712971 eller info@ishojgolf.dk

Velkommen til Ishøj Golfklub (IGK)
Ishøj Golfklub blev grundlagt i 2004 og er Ishøj
kommunes største idrætsforening med over 1100
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.

Velkomstfolderen er forfattet for at du som nyt medlem kan
få et overblik over hvilke muligheder, vi som Golfklub
tilbyder vores medlemmer. Målgruppen er nye
medlemmer der allerede spiller golf. Er du begynder,
henviser vi til vores Begynder Guide, som kan ndes på
hjemmesiden eller i shoppen.

fi

side 1

Hvordan er Ishøj Golfklub organiseret?
•
•
•
•
•
•
•
•

Klubbens bestyrelse
Bane-, Regel- og Handicapudvalg
Begynderudvalg
Breddeudvalg
Juniorudvalg
Eliteudvalg
o Danmarksturneringen
Turneringsudvalg
o Regionsgolf
Klubber i klubben (KiK)
o Mjølnertøserne
o Mjølnerseniorer
o Mjølnerknæjterne
o Mandagseliten

Bestyrelsen har ansvaret for samarbejdet med IGC og
Dansk Golf Akademi (DGA) som forestår træneropgaven i
klubben. Det kan i nogle tilfælde være i samarbejde med
de relevante udvalg.
Derudover er bestyrelsen ansvarlig for budgettet og driften
af klubbens aktiviteter, samt samarbejdet med Dansk Golf
Union.
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Bestyrelsen
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og de 7
medlemmer udgøres af Formand, Kasserer, Næstformand
og 4 menige medlemmer. Formand og Kasserer er direkte
på valg. Bestyrelsen kontaktes på bestyrelse@ishojgolfklub.dk

Bane-, Regel- og handicapudvalget
Udvalget består af Formand, IGC Chefgreenkeeper samt et
antal menige medlemmer, udvalget arbejder med både
banen og dens opsætning, regler og handicapspørgsmål.
Udvalget kan kontaktes via hjemmesiden.

Begynderudvalget
Begynderudvalget har ansvaret for at tage godt i mod nygolfere der starter i klubben. Udvalget står for Onsdagsgolf
på Intermediate banen, hvor ere af vores medlemmer
spiller med som guider for ny-golferne, så vi sikrer en god
introduktion til golfsporten, både det sociale og selve
spillet.

Breddeudvalget
Breddeudvalget er et helt nyt udvalg, oprettet i 2022.
Udvalgets opgave bliver at arrangere aktiviteter og
turneringer for bredden i klubben, samt sikre at forrige års
ny-golfere får optimale betingelser for at integrere sig i
klubben.
Derudover sociale arrangementer, som Skt. Hans turnering,
Pinsesolen danser, julefrokost og lignende, samt hvad det
nye udvalg nu selv har af gode idéer.
Vi ser meget frem til dette i sæsonen 2022, hvor netop det
sociale skal i højsædet.
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Udvalget består af engagerede forældre, yngre
medlemmer, samt en træner fra DGA. Udvalgets opgave er
at sikre de optimale betingelser for vores juniorer. I løbet af
året afvikles der lotteri, for at styrke træningen til de unge
mennesker.

Eliteudvalget
Udvalget består af en Formand, samt 3 menige medlemmer og har ansvaret for planlægningen af sæsonen for
klubbens elite. I samarbejde med DGA tilbydes der træning, for at højne niveauet i sportstruppen.
Eliten repræsenterer klubben i Danmarksturneringen med
3 hold, et i 3. og et i 5. division, samt et i kvali kationsrækken.

Turneringsudvalget
Udvalget står for afviklingen af klubturneringer og klubmesterskaber i løbet af sæsonen. De este turneringer
afvikles på begge vores baner, så alle medlemmer har
mulighed for at deltage. Traditionelt har vi åbningsturnering i start april og afslutningsturnering i oktober.
Derudover vil der være ere turneringer i løbet af året,
deltaljer omkring hver enkelt turnering, samt tilmelding
ndes på Golfbox.
Turneringsudvalget står også for Ishøj Golfklubs
Regionsgolf hold, der spilles i ere rækker, så alle medlemmer med mere end i 11,5 i handicap kan deltage.
Regionsgolf er en turnering mod andre klubber i området,
det er virkelig hyggeligt og alle matcher er hulspil.
Kontakt gerne turneringsudvalget via hjemmesiden, hvis
der er spørgsmål.
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Juniorudvalget

Klubber i klubben
Vores klubber i klubben, dækker 4 medlemsgrupperinger;
Damer (Mjølnertøserne), Herrer (Mjølnerknæjterne), Mjølnerseniorer (50+ damer, 55+ herrer), samt Mandagseliten
(under handicap 11, begge køn)
Mandag eftermiddag, er der sjovt nok mandagselite, fra
maj til slut august.
Tøserne spiller om tirsdagen, primært om eftermiddagen.
Enkelte spiller tidligere.
Knæjterne spiller om torsdagen, primært om eftermiddagen, men også i løbet af dagen.
Onsdag formiddag spiller seniorerne.

Mjølnertøserne
Dameklubben - Mjølnertøserne - er en velfungerende klub
i Ishøj golfklub med ca. 40 medlemmer, hvor du kan blive
medlem, hvis du er fyldt 19 år. Vi er en blandet ok kvinder
i alle aldre, hvor god golf, hygge og socialt samvær er i
højsædet. Vi spiller hver tirsdag og har fortrinsret til tiderne
kl. 10.00-10.30, 15.00-15.30 samt 16-00-16.30. Den sidste
tirsdag i måneden afholder vi månedsafslutning over 9
huller - altid med en sjov eller lidt anderledes spilleform at
dyste i. Efterfølgende slutter vi af med præmieuddeling og
fælles spisning. Til oktober bliver årets Mjølnertøs, årets Tøs
samt vinder af Eclectic kåret på vores festlige årsafslutning.
Konkurrencer alle kan deltage i henover sæsonen. Så er du
til seriøs golf - med plads til det sociale, sjove
kommentarer, godmodig dril og smittende humør - så vil
Mjølnertøserne være lige noget for dig.
Kom frisk vi har plads til alle 🙂
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Mjølnerknæjterne
MjølnerKnæjterne er Ishøj Golfklubs herreklub.
Vi spiller sammen hver torsdag i sæsonen (1.april – 30.
oktober).
Bold sammensætningen bliver der trukket lod om, så man
får hurtigt et netværk i Knæjterne fordi man kommer til at
spille med forskellige medlemmer.
Vi er ca. 140 medlemmer og i snit deltager næsten
halvdelen hver torsdag.
Derudover er der forskellige turneringer, en tur og en
hulspilsturnering henover sæsonen.

Mjølnerseniorerne
Seniorerne udgør ca. 70 medlemmer og man kan melde
sig ind hvis man er dame på 50+ år og herrer 55+ år.
Yderligere oplysninger kan hentes i seniorernes
velkomstfolder, som kan ndes på Ishøj Golfklub’s
hjemmeside under klubber i klubben, seniorklubben/
Velkommen hos MjølnerSeniorerne.

Mandagseliten
Har du lyst til at udfordre dit talent og resten af Ishøj
Golfklubs bedste golfspillere er Mandagseliteturneringen
noget for dig. Derudover er det sociale også prioriteret
højt og der er altid lidt hygge efter runden og venlig
trashtalk. Der er statistik og løbende konkurrence, samt
Order of Merit igennem sæsonen. Kr. 300,- for hele
sæsonen eller kr. 50,- pr. turnering (ca. 18 på en sæson)
Over en sæson er der omkring 50 forskellige deltagere.
Ugentligt mellem 20 og 30 deltagere.
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Ishøj Golf Center
Til forskel for mange andre danske klubber, ejer Ishøj
Golfklub ikke baneanlægget. Således betaler man sit
kontingent til klubben og denne forestår så betaling af
baneleje på vegne af det enkelte medlem til Ishøj Golf
Center.
Banelejen udgør minimum 90% af kontingentet.

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.

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 og aktiviteter.

Driving range med TrackMan Range og øve områder
Driving range samt de andre træningsfaciliteter er åbent
dagligt, dog med undtagelse af mandag. Hver mandag er
hele området lukket indtil kl. 11.00. Dette er for at
greenkeeperne har en chance for at pleje græsset hvad
enten det er klipning, gødning mv.
Der er nu også monteret lys på rangen, så rangen kan
bruges efter mørkets frembrud og frem til kl 21:00.
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Indspil områder og putting greens er lukket i
vinterperioden (ca. slut november til slut marts)
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/
Brug QR kode:

De første 4 måtter på driving range er inde i det
overdækkede skur for enden. Der er monteret skærme,
som man kan bruge til TrackMan Range, de resterende
måtter kan man bruge sin mobil til at udnytte TrackMan
range. Hvis man medbringer en iPad, får man samme
funktionalitet som med de monterede skærme (så man kan
spille virtuelle baner).
Man kan booke tider på måtte 1-4 via Golfbox i halve
timers intervaller.
Informationsaftener om TrackMan, kan ses på
hjemmesiden. Tilmelding på Golfbox.
Har man spørgsmål til klubbens formand, kan man altid
skrive til formand@ishojgolfklub.dk
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Oversigt over anlægget
A. klubhus, restaurant, ProBox og shop
1.

Træningsområder
a. putting green
b. driving range
c. indspil område

2.

Intermediate bane (9 huller)

3.

Mesterskabsbanen (18 huller)
3

1a

1b
1c

1a
1c
A

2

v. 1.0 - Sekretariatet: 71712971 eller info@ishojgolf.dk

