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Velkommen Velkommen Velkommen Velkommen     
Vi vil være ”Den hyggeligste golfklub i Danmark – med sporten i højsædet”, og vi bygger på nogle centrale 

værdier som bl.a. omfatter sammenhold, rummelighed og gæstfrihed. Vi håber, at du som nyt medlem vil 

føle, at vi lever op til disse. 

Men som nybegynder står man allerførst over for en række spørgsmål: ”Hvordan fungerer de gratis 

træningstilbud, hvor og hvornår kan jeg prøve at spille, hvad er et golfhandicap (HCP), hvordan udfyldes et 

scorekort, hvad kræves der for at opnå Golfkørekortet, hvornår må jeg spille på den store 18-hullers bane, 

hvem kan jeg kontakte, osv.”   

Denne folder er opbygget ”kronologisk” i den forstand, at den beskriver trin for trin, hvad du som ny golfspiller 

i AGC skal gennemløbe for at opnå Golfkørekortet. 

Du vil få god brug for vores træningsområder (driving range, puttegreen, sand bunker mm) med og uden 

træner, mens fællestræning med henblik på at opnå spilerfaring foregår på vores Par 3 bane hhv på den store 

18-hullers bane.  

Som helt nyt medlem opleves dele af denne Guide kompleks, så vi vil anbefale at du i første omgang læser 

afsnittene til og med ”Golfkørekortet” samt afsnittet bagest om ”Tider, Tilmelding og Priser”. 

 

 

 

Endelig kommer der en tid efter Golfkørekortet, hvor du forlader vores begyndersfære. Til den tid vil du få 

fornøjelse af AGC’s klubber-i-klubben, som giver dig mulighed for at spille med en meget stor kreds af spillere 

på samme niveau, som du selv.  Det er beskrevet i folderens afsnit ”Efter golfkørekortet”. 

God fornøjelse med din nye golfkarriere…. 

 

 

 

 

THE SECRET OF GOLF IS TO TURN THREE SHOTS INTO TWO  

Lidt senere er det nyttigt at forstå handicap-begrebet og kunne udfylde scorekort, mm. Især den 

fremtidige regulering af dit handicap er relativt komplekst stof. De dele er derfor sat i grå bokse i teksten, 
som altså i første omgang kan springes over. I mellemtiden vil AGC-ambassadørerne hjælpe dig. 
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IntroIntroIntroIntro----medlemskabmedlemskabmedlemskabmedlemskab    
Til dig som nybegynder og Intro-medlem i Asserbo Golfklub har vi opbygget et forløb med følgende 

komponenter: 

 Træning med protræner – i hold og individuelt  

 Spiltræning ved deltagelse i Mandagsgolf 

 Regelundervisning ifm. holdstart og ved Mandagsgolf 

 Diverse prøver -> Golfkørekort  

 Ordinært medlemskab 

 Adgang til stor 18-hullers bane (og udstedelse af DGU kort) 

Træningstimer med vores protræner og deltagelse i Mandagsgolf (med spiltræning og regelundervisning) 

gennemføres parallelt over en periode, som bl.a. er bestemt af den tid, du har til rådighed.  

Det konkrete indhold i træningen, Mandagsgolf og diverse prøver beskrives nedenfor. 
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TræningTræningTræningTræningstilbudstilbudstilbudstilbud    
AGC’s protræner tilbyder ugentlig holdtræning. Der vil være skiftende emner, så du kommer rundt om 

slagtræning, putt, chip, pitch samt bunkerslag. 

Mødestedet er Driving Range, og tider samt tilmelding fremgår også af afsnittet: ”Tider, tilmelding og 

priser”. 

 

 

 

MandagsgolfMandagsgolfMandagsgolfMandagsgolf    

Mandagsgolf omfatter såvel spiltræning – på Lille Bane (Par-3) og (senere) på den store 18-hullers bane - 

samt den obligatoriske regelundervisning. 

En ½ time før start bliver der sat hold, som anføres af vore frivillige ambassadører, der undervejs på banen 

giver gode tips og tricks, samt repeterer regler og etikette. 

Den indledende spilerfaring opbygges gennem spil på Par-3 banen sammen med andre begyndere. Lille Bane 

(Par-3) har 6 huller med afstande mellem ca. 90 og 115 m. Man skal her nå et niveau, hvor man kan gå de 6 

huller på max 30 slag. Dette skal gøres 3 gange med en anden spiller, der fungerer som markør (vidne).  
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Herefter vil man overgå til spil på de første 9 huller af den Store Bane (18-huller). Her medfølger ligeledes 

en ambassadør, som vejleder i regler og etikette undervejs. 

 

I tilknytning til spiltræningen vil der være regelundervisning umiddelbart før spillet går i gang. Der vil også 

være et besøg på vores Greenkeepergård, og en hygge-match mod REE golfklubs begyndere.   

Du har ved holdstarten modtaget spillerudgaven af Golfreglerne, som du eventuelt kan supplere med bogen 

”Lommeguiden til Golfreglerne 2019” der kan købes i Shop og Service (SoS). 

Mødestedet er gården/restauranten alt efter vejret. Tider og tilmelding fremgår af afsnittet: ”Tider, tilmelding 

og priser”. 

 

Der uddeles altid præmier til bedste spillere på såvel Lille Bane (Par-3) som på den Store Bane (18-huller).  

 

GolfkørekortetGolfkørekortetGolfkørekortetGolfkørekortet    
Golfkørekortet opnås gennem følgende krav/prøver: 

 Deltage i mindst 10 træningslektioner med protræner 

 Dokumentere (ved markør) tre gange at kunne spille Lille Bane i max 30 slag 

 Bestå en skriftlig regelprøve 

 Bestå en række slagprøver (verificeret af protræner) 

 Spille Stor Bane hul 1-9 med en Ambassadør tre gange 
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Du skal formentlig træne en del, før du kan spille Lille Bane (Par-3) på 30 slag, og du skal have bestået dette 

samt slagprøverne, før du kan deltage på stor bane (hul 1-9).  

Skema med yderligere beskrivelse og signatur-rubrikker kan hentes i Shop og Service (SoS). 

Når du har bestået prøverne til Golfkørekortet, modtager du et ”Grønt kort”, som bl.a. giver adgang til at spille 

på AGC’s 18 hullers bane. 

Hvis du både har det Grønne kort og melder dig ind som fuldtidsmedlem i AGC vil du modtage et DGU kort, 

som giver adgang til alle andre baner i ind- og udland. 

 

Handicap Handicap Handicap Handicap og scoreog scoreog scoreog scorekortkortkortkort    

Handicapsystemet – Generelt 

Det primære formål med handicapsystemet er at gøre det muligt for spillere med forskellige færdigheder 

at spille og konkurrere på et grundlag, der er så lige som muligt. Det vil sige, at enhver spiller har et aktuelt 

individuelt handicap (HCP). 

Per januar 2021 indføres et nyt handicapsystem: World Handicap System (se en detaljeret beskrivelse på 
Dansk Golf Unions hjemmeside). 

De to vigtigste begreber er stadig handicap (HCP) og spillehandicap (SHCP):  

 HCP er udtryk for dit personlige spilleniveau (reguleres løbende efter dine præstationer) 
 SHCP er det antal ekstra slag, du tildeles på den aktuelle bane, over Par.  

Par er det antal slag, som en erfaren spiller (med HCP nul) skal bruge på et givet hul. 

Dit personlige HCP omsættes til ekstra slag (SHCP) for den aktuelle bane ved at aflæse klubbens 
konverteringstabel (på hjemmeside eller opslagstavle), ved at printe et scorekort (fra GolfBox) eller ved at 
bruge en formel (se Matematik nedenfor).  

Dit HCP reguleres løbende afhængig af dine scores. HCP beregnes som gennemsnittet (med én decimal) af 
de 8 bedste af de 20 seneste scores. Det er GolfBox, som foretager beregningerne, så du behøver ikke 
selv regne og forstå formeludtrykkene. Man skal blot indtaste sine scores efter endt spil. 

Enhver ny score kan lede til et højere eller lavere HCP, uanset om man har spillet over eller under sit handicap, 
eftersom det er et gennemsnit af de bedste scores, og fordi kun de 20 seneste anvendes til beregningen. Man 
kan i WHS ikke reguleres op over HCP 54.  

Man kan indlevere spillede runder på enten 9 eller 18 huller – men det er også muligt at aflevere en runde på 
mellem 10 og 17 spillede huller (hvis der er en gyldig begrundelse for at afbryde – fx dårligt vejr eller lav 
sigtbarhed).  

Det er enhver spillers pligt at kende sit aktuelle handicap, HCP.  

Frem til det tidspunkt, hvor du modtager det Grønne kort har du ikke et officielt HCP oprettet i Golfbox. Derfor 
kan vi ikke bruge WHS systemet til Mandagsgolf. Vores ”nødløsning” er beskrevet på side 8. 
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Matematik 

Vil du ikke bruge klubbens konverteringstabel eller lade GolfBox beregne dit SHCP, så kan du selv beregne det ud fra dit 
gældende HCP. Formlen er: 

SHCP=(HCP*SR/113)+CR-Par, hvor:  

 CR - Course Rating er udtryk for banens sværhedsgrad (målt for meget erfarne spillere).  

 SR - Slope Rating er et udtryk for, hvor mange ekstra slag spillere med højere HCP skal have tildelt ud over 
Course Ratingen. Basistallet er 113 – jo højere et tal den aktuelle bane har, jo flere ekstra slag tildeles man.  

For AGCs 18-hullers bane gælder følgende værdier: 

Tee Herre - Gul Herre - Sort Dame Rød Dame-Sort 

CR 71,1 60,8 71,5 64,8 

SR 133,0 108,0 126,1 112,0 

Par 72 72 72 72 

Således er SHCP for en herre med HCP 49, der spiller Sort tee: 

SHCP=49*108,0/113+60,8-72= 36 slag. 

 

Scorekort 

På et Scorekort skal du notere dine slag på hvert hul. Dine forbrugte slag sættes i forhold til det totale antal 

slag du er tildelt på hvert hul (dvs par+ekstra slag), hvilket resulterer i en score på hvert hul. Der er mange 

forskellige spilleformer og systemer; men mest udbredt (og anvendt her) er Stableford point: 

STABLEFORD POINTS OPGØRES HUL FOR HUL 

Netto-par:   Hullets par + Tildelte slag 

Aktuel Score = Netto-par 2 Pts.       (Netto) Par 

Aktuel Score = 1 over Netto-par 1 Pts.       (Netto) Bogey 

Aktuel Score = 2 over Netto-par 0 Pts.       (Netto) Dobbelt Bogey 

Aktuel Score = 1 under Netto-par 3 Pts.       (Netto) Birdie 

Aktuel Score = 2 under Netto-par 4 Pts.       (Netto) Eagle 
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Tabellen viser, at hvis du på et Par-3 hul er tildelt 3 ekstra slag, så er hullets Netto-par i alt 6 slag. Hvis du på 

dette hul bruger netop 6 slag på at komme i hul, så er Aktuel score = Netto-par og du får 2 points. Hvis du 

bruger 7 slag på at komme i hul, så får du kun 1 point (Bogey), og bruger du 8 slag, så er scoren nul (dobbelt 

Bogey). 

 

 

 

 

Handicapsystemet - Mandagsgolf 

Som begynder har man ikke et officielt registreret HCP. Derfor er det ikke muligt at bruge WHS i forbindelse 
med Mandagsgolf.  

Vi fastholder dog begreberne HCP, SHCP og udfylder scorekort som anført ovenfor; men selve handicap 
reguleringen (gennemsnit af de 8 bedste af de seneste 20 scorer) er ikke mulig, og vil derfor foregå som 
beskrevet nedenfor. 

Regulering af handicap 

Du får et start-handicap og kan herefter kun reguleres ned efter en runde; dvs. du kan blive tildelt færre slag 
afhængig af din præstation. 

Reguleringen foretages i forhold til netto-par for runden, således har en 18-hullers runde en reguleringsbasis 
på 18x2 points = 36 points. Har du scoret mere, så reguleres du ned i handicap, og må altså nøjes med færre 
slag næste gang.  

Den konkrete ned-justering af handicap beskrives separat i hvert af afsnittene om Lille Bane (Par-3) og den 
Store Bane (18-huller); men for nogle vil systemet umiddelbart virke kompliceret, hvorfor du altid kan få 
vejledning af vores ambassadører.  
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Lille bane (Par-3 banen) – 6 huller 

Når du første gang møder op på den Lille Bane starter du på SHCP 54 (både damer og herrer). 

På Lille Bane (og kun der) er HCP lig med SHCP; altså handicap er det samme som spillehandicap, hvorved 

du altså tildeles 54 slag ekstra (altid regnet over 18 huller). På hvert hul får du altså 54/18= 3 ekstra slag i 

tillæg til de 3 (som er par) – dvs i alt 6 slag per hul. 

Du kan hente et Scorekort til Lille Bane i SoS eller se et eksempel i afsnittet ”Eksempel – Lille Bane scorekort” 

Banens 6 huller er anført tre gange, så man i princippet altid regner med en 18-hullers bane. Normalt spiller 

vi dog kun de 6 huller, hvilket betyder at reguleringsbasis bliver 6x2 points = 12 points. 

 

Når du en gang skal reguleres ned i handicap (man kan ikke reguleres højere op end 54); dvs du scorer mere end de 12 

points, så bliver tingene en anelse mere kompliceret (men du kan altid hente hjælp hos Ambassadørerne). Scorer du f.eks. 

14 points, så reguleres dit HCP ned med 2 svarende til 14-12 = 2 og derved er dit nye HCP 52 (nemlig 54-2). Eftersom 

banens HCP er lig med SHCP får du altså fremover 2 slag færre eller i alt 52 slag til en runde. Men hvordan skal du så 

fordele 52 slag – 52 er jo ikke deleligt med 18?  

Til det formål har alle huller, på alle baner, fået et Index, som populært sagt angiver hullets sværhedsgrad – Index 1 er 

det sværeste, mens Index 18 er det letteste hul at spille. Index anvendes når du skal fordele dine tildelte ekstra slag på 

hullerne.  

I tilfældet med 52 slag til 18 huller får du først 2 ekstra slag på alle huller, herefter er der 16 tilbage (nemlig 52-18x2). 

Disse 16 slag gives til de huller, der har Index 1 til og med 16 - som derved får i alt 3 ekstra slag hver.  

Et andet eksempel: Du har spillet dig ned i HCP 38 (hvilket igen er lig med SHCP) og derfor lig med 38 slag (fordelt på 18 

huller). Hvert hul får først 2 ekstra slag hver, hvorefter der er 2 slag tilbage til fordeling (nemlig 38-18x2). Disse 2 ekstra 

slag går til de huller, der har Index 1 og 2 (som derved opnår i alt 3 ekstra slag i forhold til par).  

Bemærk at man fordeler over hele scorekortets 18 huller, selvom vi normalt kun spiller de 6 huller.  

 

Hent er Par-3 scorekort i SoS og prøv, som øvelse, at fordele slag svarende til et SHCP på 40. I ”Eksempel - 

Lille Bane scorekort” bagest i guiden er der vist et scorekort med HCP på 50. 
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Stor bane – 18 huller 

Når du har ”bestået” kravene til Lille bane overgår du til Mandagsgolf på den Store Bane (18-huller). Her 

spilles de første 9 huller fra det Tee-sted, som er farvet sort. 

 

På stor bane er HCP ikke lig med SHCP (som tilfældet var på Lille Bane). 

I udgangspunktet starter alle igen på SHCP=54; herrer fra Gul Tee, Damer fra Rød Tee. Men gul 

henholdsvis rød tee er for udfordrende for begyndere, hvorfor spillet starter fra Sort Tee. Man kan i gården 

(eller på www.agc.dk) aflæse at SHCP 54 for herrer (gul tee) svarer til HCP 49, hvilket i tabellen for Sort Tee 

svarer til SHCP 36. Tilsvarende aflæses for damer at SHCP 54 (rød tee) svarer til HCP 50, hvilket på 

tabellen for Sort Tee svarer til SHCP 42. 

 Herrer starter på HCP 49, som svarer til SHCP 36 fra sort tee 

 Damer starter på HCP 50, som svarer til SHCP 42 fra sort tee 

Sammenhængen mellem HCP og SHCP for sort tee aflæses på tabellen på hjemmesiden, på en tavle i gården 

(ved siden af SoS) eller den kan aflæses i Konverteringstabellen i slutningen af denne folder. 

Efter helt samme princip som beskrevet for Lille Bane, så fordeles de 36 ekstra slag for herrerne med 36/18=2 

ekstra slag på alle huller. Som eksempel er Hul 1 et par 4 hul, hvilket betyder at herrerne har i alt 6 slag til at 

komme i hul på det første hul.  

For damernes vedkommende skal 42 ekstra slag fordeles på 18 huller. Igen anvendes princippet fra Lille 

bane. Først gives 2 ekstra slag på alle huller; herefter er der 6 slag tilbage (nemlig 42-18x2). De 6 resterende 

slag fordeles på hullerne med Index 1 til og med 6. Bruger vi igen Hul 1 som eksempel, så har det Index 
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9 og får altså ikke del i restfordelingen, hvorfor damerne skal spille dette hul med 2 ekstra slag eller i alt 6 

slag til at komme i hul. 

Igen er tingene en anelse mere kompliceret, når du skal reguleres i handicap (man kan dog ikke reguleres op 

over udgangspunktet 49/50). For den store banes 9 huller er reguleringsbasis 9x2 points = 18 points 

(Stableford). Scorer du mere end 18 points på de 9 huller, skal du reguleres ned i handicap. 

Vi forudsætter, at du lige er startet (herre 49/36 og dame 50/42), og en (god) dag scorer 21 points. Du vil 

så gå 3 ned i handicap (HCP); nemlig 21-18=3.  

Nu vil en herre så have HCP 46, mens damen får HCP 47. For deltagere i Mandagsgolf vil det gælde, at dit 

SHCP også går 3 slag ned (jf. Appendix D), dvs Damerne får nu SHCP 39 (42-3) og herrerne får SHCP 33 

(36-3).  

Nu skal det nye antal ekstra slag så fordeles via Index metoden, som er beskrevet et par gange.  

Hent er 18-hullers scorekort i SoS og prøv, som øvelse, at fordele slag svarende til et SHCP på 40. I ”Eksempel 

- Stor Bane scorekort” er der vist et scorekort for en dame med HCP på 49. 

Bemærk, at du selv skal holde styr på HCP og SHCP indtil du har Grønt kort og dit handicap er aktiveret i 

medlemsdatabasen. 

Efter GolfkørekortetEfter GolfkørekortetEfter GolfkørekortetEfter Golfkørekortet    

Når du har bestået dit golfkørekort og har meldt dig ind som ordinært medlem, er du klar til at indtage baner 

over hele verden – dog med den begrænsning at mange baner har en handicapgrænse for at spille som green-

fee gæst; ofte på HCP 36.  

AGC har en række tilbud, som sikrer, at du kan forbedre dit spil og samtidig indgå i hyggelige sociale 

sammenhænge. AGC har således en række klubber-i-klubben.  

Bedst egnet på det stadium, hvor du lige har erhvervet golfkørekortet er Club 36+, som logisk nok kun er for 

spillere, som har et HCP over 36. Bare mød op på restaurantens udvendige terrasse. Men du er også 

velkommen i de andre klubber, som anført nedenfor, og som du finder mere information om på www.agc.dk. 
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TiderTiderTiderTider,,,,    tilmeldingtilmeldingtilmeldingtilmelding    og priserog priserog priserog priser    
 

EMNE MØDESTED DAG TID TILMELDING PRIS 

Holdtræning Driving Range Se program Se program  Ikke nødv. 
Inkluderet i 

Introforløb 

Individuel Driving Range Anytime Anytime  Golfbox 
Gratis for 
ordinære 
medlemmer 

Mandagsgolf Gården Mandage 17:30-21:00 1  Golfbox 30 kr 2 

Andre klubber-i-klubben - se www.agc.dk for spilledage og kontaktpersoner 

 

1 Spillet starter kl 18:00. 
2 Gebyret går til præmier. 

 
 
 
 
 
 
Tilmelding via Golfbox foregår således: 
 

 Gå på www.agc.dk her finder du på forsiden link til Golfbox 
 Indtast det medlemsnummer og password du har modtaget 

via mail ved oprettelsen 
 For Holdtræning vælg: Kurser 
 For Individuel træning vælg: Lektion 
 For Mandagsgolf vælg: Turneringer -> Mandagsgolf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priser på Introforløb samt de forskellige former for medlemskaber findes på hjemmesiden www.agc.dk eller 
ved forespørgsel i SoS. 
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Eksempel Eksempel Eksempel Eksempel ––––    Lille Lille Lille Lille BBBBane ane ane ane scorekort scorekort scorekort scorekort     
En mand ved navn ”Herre” spiller Lille Bane med HCP 50, som også er lig med SHCP 50 – altså 50 slag 
ekstra slag, som skal fordeles over 18 huller. Herren scorer 13 points og går altså én ned i HCP til 49. Næste 
gang har han altså 49 ekstra slag til fordeling. Mandagsgolf går over 6 huller (én runde), så de sidste 12 huller 
på scorekortet udfyldes ikke. 
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Eksempel Eksempel Eksempel Eksempel ––––    Stor Bane scorekortStor Bane scorekortStor Bane scorekortStor Bane scorekort    
En dame ved navn ”Dame” har spillet sig ned til HCP 49, og ifølge tabellen bagest i guiden svarer dette til 
SHCP på 41 fra sort tee – altså 41 ekstra slag til fordeling. Damen scorer 19 points og går altså 1 ned i HCP. 
Igen ifølge tabellen, så spiller hun næste gang med HCP 48, hvilket svarer til SHCP 40. Mandagsgolf går 
over 9 huller, så de sidste 9 huller på scorekortet udfyldes ikke. 
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Konverteringstabel Konverteringstabel Konverteringstabel Konverteringstabel ----    HCP til SHCP for stor baneHCP til SHCP for stor baneHCP til SHCP for stor baneHCP til SHCP for stor bane    ––––    sort tee.sort tee.sort tee.sort tee.    
 

 

 

 

    

Kontakter Kontakter Kontakter Kontakter     
 

Du kan altid hente hjælp hos en af Intro-udvalgets medlemmer eller hos de mange Ambassadører.  

Se koordinater på www.agc.dk/nyt-medlem/vi-hjaelper-dig/. 

Mandagsgolf og Club 36+ findes også i Facebook-gruppen ”Nye Golfspillere i AGC”. 


