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Kontakt: 
 
Træner:: 

 
Mark Gates 
Pro træner 
74 52 82 21  
mark@markgatesgolf.dk 
 
 
 
Emil Guldbrandt Pedersen 
Træner 
 
 
 

 
 
 
Juniorudvalget: 
 
Formand: 
Niels Klemann 
9244 0644 
nielsklemann@gmail.com 
 
Morten Johansson 
2966 1972 
mo.johansson@gmail.com 
 
 
Marc Busekist Ohlsen 
3021 8426 
busekist@mail.dk 
 
Michael Nielsen 
2112 3109 
nielsen4left@hotmail.com 

Følg os på Facebook 
”Haderslev Golfklub Juniorer” 

   

Junior 
Haderslev Golfklub 

 
 

Haderslev Golfklub 
Viggo Carstensens vej  
6100 Haderslev 
Tlf. 74 52 83 01 
mail@haderslevgolfklub.dk 
www.haderslevgolfklub.dk 

mailto:mark@markgatesgolf.dk
mailto:mail@haderslevgolfklub.dk
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Pointsystem 
 
Pointsystem til par-3 bane spil: 
 
På hul 1, 2, 5, 6, 7, 8 og 9 (par 3) 
 
 7 slag = 1 point 
 6 slag = 2 point 
 5 slag = 3 point 
 4 slag = 4 point 
 3 slag = 5 point 
 2 slag = 6 point 
 1 slag = 7 point 
 
 
Bruges mere end 7 slag, samles bolden op, og der gives 0 point, hvorefter man går 
videre til næste hul. 
 
På hul 3 og 4 (par 4) 
 
 8 slag = 1 point 
 7 slag = 2 point 
 6 slag = 3 point 
 5 slag = 4 point 
 4 slag = 5 point 
 3 slag = 6 point 
 2 slag = 7 point 
 1 slag = 8 point  
 
Bruges mere end 8 slag, samles bolden op, og der gives 0 point, hvorefter man går 
videre til næste hul. 
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Aktiviteter: 
 
I juniorudvalget arrangerer vi nogle forskellige aktiviteter for at hjælpe kammeratska-
bet på vej, men også for at man på en sjov måde lærer lidt om konkurrencerne i      
golfsporten. 
 
Sommer: 
Holdtræning  Tirsdage og torsdage, se træning 
Sommerlejr Træning, spil, hygge og overnatning i uge 32 
Turneringer • Haderslev Golfklub – klubbens egne turneringer. 
 • Juli turneringer – Vi spiller på BDO banen hver torsdag i juli  
 måned. Alle er velkomne, også forældre der spiller golf.  
 • Kredsturnering – En gennemgående turnering mellem 12 klubber i 
 det sønderjyske. Der spilles 4-5 turneringer i løbet året.  
 Turneringen er for alle spillere, der er frigivet til stor bane.  
 • JDT – Er også en gennemgående slagspilsturnering for de bedre 
 juniorer i hele Sønderjylland og Fyn. Der spilles 6 turneringer i løbet 
 af et år samt evt. kvalifikation til SuperCup. Turneringen er for alle 
 spillere, der er frigivet til stor bane og opfylder handicap. 
 
Vinter: 
Turneringer Oktober turnering - Vi spiller på BDO banen hver torsdag i oktober  
 måned. Alle er velkomne, også forældre. 
Off-golf Vi arrangerer forskellige indendørs aktiviteter. Det kunne være 
 leje af sportshal, tage i svømmehal, en tur i biografen, bowling eller 
 hvad vi nu ellers kan finde på 
Wii mesterskab Juniorklubmester Wii golf 
Banko spil Bankospil for alle klubbens medlemmer 
 Overskuddet går til juniorerne 
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Velkommen 
 
Velkommen som junior i Haderslev Golfklub 
 
Som helt ny juniorspiller har du i år muligheden for at få et 3 måneders prøve-
medlemsskab til 0,- 
Her kan du deltage i juniortræningerne hver tirsdage og torsdage og benytte  
klubbens Pay & Play bane og klubbens øvrige træningsfaciliteter. 
Efter endt prøvetid gives der et tilbud om at fortsætte i klubben. 
 
Et medlemskab i hele sæsonen koster: 
1.300,- for unge op til 18 år 
2.900,- for unge mellem 19-24 år 
Prisen reduceres i forhold til, hvor lang tid der er tilbage af sæsonen.  
 
 
Information om indmeldelse i klubben skal ske ved henvendelse til kontoret eller til 
juniortræning 
Tlf: 74 52 83 01 
Mail: mail@haderslevgolfklub.dk 
 
Efter indmeldelse i klubben skal du hente dit bagmærke, som viser, at du er medlem i 
klubben. Bagmærket skal placeres synligt på din golfbag. 
 
Golf er et teknisk spil, hvor der er nogle simple men, vigtige regler, som skal læres. 
Hvis du ønsker at blive frigivet til at spille på stor bane, skal du gennemgå en række 
øvelser, som er beskrevet på golfkørekortet på side 5. 
 
Hilsen 
Juniorudvalget. 

mailto:mail@haderslevgolfklub.dk
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Træning: 
 
Vi har juniortræning 2 gange om ugen med vores træner Emil Guldbrandt Pedersen. 
Vores juniorelite har træning 1 gang om ugen med PGA træner Mark Gates. 
Det er træning følgende dage 
 
Tirsdage fra 17.00 - 18.00  Teknisk træning for juniorer ikke frigivet til stor bane 
 18.00 - 19.00 Stationstræning for juniorer frigivet til stor bane  
  
Torsdage fra 16.00 - 18.00  Juniorelite træning 
 17.00 - 18.00  Teknisk træning for juniorer ikke frigivet til stor bane 
 18.00 - 19.00 Stationstræning for juniorer frigivet til stor bane  
   
Weekend - Alle juniorer - Kom i shoppen og få ugens opgave. 
 
Det er en god ide at være klar 15 minutter før træningsstart, så du kan nå at varme op. 
Vi mødes altid på Driving Range. 
 
Vi opfordrer alle juniorer til at bruge faciliteterne til at spille og træne videre på efter 
træningen med trænerne. Det er håbet, at mange vil gå en runde sammen og hygge sig 
på banen efter træningen, så aftal med jeres forældre at de ikke altid behøver at hente 
jer direkte, men at I sagtens kan bruge lidt mere tid herude. Det er på den måde man 
udvikler sig og får skabt nye venskaber. 
 
Har man ikke udstyr endnu, er det muligt at låne bag med jern og putter. Spørg til træ-
ning ved Mark eller hjælpetrænerne. 
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Golfkørekort 
 
Hvis du er interesseret i at blive frigivet til 18-huls banen, skal du gennemgå øvelser-
ne, som er beskrevet på golfkørekortet. Øvelserne afvikles løbende, så du er klar til de 
forskellige øvelser. 
  

 
Starthandicap på lille bane for junior er handicap 72 
 
Starthandicap på stor bane for junior er handicap 71 
 
Spil på BDO banen og de 4 huller på 18-huls banen skal ske sammen med en voksen, 
og scorekort skal afleveres til træning eller Mark. 
 
For at give juniorerne den bedste start på golfbanen, håber vi på en god forældre/
bedsteforældre opbakning. 
 
Det skal være sjovt at spille golf, og alle skal føle sig velkomne. 

 Dato: Underskift: 

1. Introduktion til BDO banen 
 

  

2. Slagprøver 
 

  

3. Regel information 
 

  

4. Der spilles en runde på BDO banen 
18 point opnået  

  

5. Der spilles en runde på BDO banen 
 18 point opnået  

  

6. Der spilles en runde på BDO banen  
 18 point opnået  

  

7. Der spilles 4 huller på 18-huls banen (1-4) 
 8 point opnået  

  

8. Trænergodkendelse 
 

  


