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Vi vil med dette lille hæfte gerne byde dig velkommen i Himmelbjerg Golf Club, og håber du 
må få mange gode timer i selskab med familie, venner og andre klubmedlemmer.

Hæftet er tænkt som en hjælp til selvhjælp i den første tid i klubben, hvor du måske mangler 
svar på næsten alt vedrørende spillet.

Du kan også med fordel se klubbens hjemmeside www.himmelbjerggolf.dk, som indehol-
der oplysninger om handicap*, regler, greenfee*, gæster, Pro og mange andre ting.

Himmelbjerg Golf Club består af af to baner
En 18 hullers bane, Himmelbjergbanen,  som kun er åben for personer, der er medlem af 
Himmelbjerg Golf Club eller som har et gyldigt DGU kort fra en anden klub, såfremt handi-
capbegrænsningen opfyldes. Banen vil være lukket uden for sæsonen samt til turneringer.
Desuden en 9-hullers pay and play bane, Bakbjergbanen, hvor alle, uanset handicap, har lov 
at spille. Dog skal ikke-medlemmer betale greenfee. Banen er åben hele sæsonen.

Hvad gør jeg, når jeg er blevet medlem ?
Når du har fået afklaret de praktiske ting med klubben og er klar til at gå i gang med spillet, 
skal du kontakte klubbens Pro (træner) og aftale tid til undervisningslektioner. Disse lektio-
ner foregår efter aftale med Pro’en og omfatter undervisning i lange og korte slag, indspil, 
bunkerslag samt putning.

Udstyr
Pro’en vil gerne være dig behjælpelig med at skaffe eller leje begynderudstyr. Normalt vil 
nogle få golfjern og en putter være tilstrækkelig i den første tid.

Spil på Pay & Play-banen - Bakbjergbanen
Du kan begynde at spille på Bakbjergbanen med det samme og deltage i klubbens begynder-
turneringer, når du har gennemgået første lektion. 

Spil på 18-hullersbanen - Himmelbjergbanen
er ikke tilladt før du har erhvervet DGU-kort, og via begynderturneringer har spillet dig ned 
i HCP 54. Du må heller ikke spille på andre baner, undtagen Pay & Play baner, før du har dit 
DGU-kort.

Velkommen til
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Begynderturneringer
Klubben arrangerer begynderturneringer både forår og efterår - normalt på torsdage samt 
nogle lørdage. Du tilmelder dig via Golfbox på www.golfbox.dk, under Himmelbjerg Golf 
Club, Klubturnering. Når du har tilmeldt dig en turnering, har du pligt til at møde op. Skulle 
du være forhindret, skal du huske at melde afbud til turneringslederen, helst dagen før.

Turneringsledernes navne, mailadresser og telefonnumre står altid på Golfbox under turne-
ringsinformation. 

Se turneringsplanen på klubbens hjemmeside.

Turneringsformer
I begynderturneringer spilles der normalt efter reglerne for Stableford, hvor spillerens score 
reguleres efter spillerens handicap. På hvert hold deltager en erfaren spiller, der er kaptajn 
for holdet, og som vil vejlede dig og besvare spørgsmål, der kan opstå under spillet.

Stableford systemet tager udgangspunkt i, at du får 2 Stableford point, hvis du spiller et hul 
til dit spillehandicap (SPH). Dit SPH er udregnet ud fra dit handicap, og der findes konverte-
ringstabeller for alle golfbaner. Hvis du ikke er blevet reguleret endnu, vil dit spillehandicap 
på Pay & Pay banen være 54, som giver dig 3 ekstra slag per hul.
Det betyder, at du på par 3-hullerne har 6 slag, på par 4-hullerne 7 slag til at få bolden i hul 
og score 2 point. Bruger du flere eller færre slag, ændrer din score sig tilsvarende. Hvis du 
f.eks. kun bruger 4 slag til at komme i hul på et Par 3 hul, får du 4 point. Bruger du derimod 
8 slag, får du ingen point.
Opnår du mere end 18 point på en 9-hullers runde, har du altså spillet bedre end dit handi-
cap, og du vil blive reguleret.
Har du opbrugt dine slag, inden du får bolden i hul, bør du samle bolden op og fortsætte til 
næste hul for at spare tid.
Indtil du opnår handicap 36, kan du kun blive reguleret i nedadgående retning. Derefter kan 
en dårlig runde resultere i små justeringer opad.

På turneringsdagen
Når du møder op til turneringen  - minimum 30 min. før start, skal du henvende dig til tur-
neringsledelsen for at blive registreret. Her får du udleveret dit scorekort og betaler tilmel-
dingsgebyr, hvis dette ikke er gjort på Golfbox. Derefter samles man med sit hold foran klub-
huset. Umiddelbart før afgang til teestedet*, giver turneringsledelsen de sidste nødvendige 
oplysninger for turneringen. Før du går til teestedet, er det naturligvis din pligt at have dit 
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udstyr i orden. Det er foruden de jern og bolde, du skal bruge i matchen, blyant, tee*, mar-
keringsmærke og pitchfork*.

Turneringen starter
Du hilser på dine medspillere foran klubhuset, inden turneringen starter, eller ved teestedet. 
I Stableford-turneringer må du ikke føre dit eget scorekort, så du skal bytte med en af de 
andre, som så bliver din Markør og skriver din score.
Når spillet er i gang, har du således pligt til at tælle og notere den spillers slag, hvis scorekort 
du har modtaget, samt naturligvis dine egne slag.
Samtlige slag skal tælles med, også dem, der ikke får bolden til at bevæge sig (luftslag)- med 
mindre det er et prøvesving (det vil sige ingen hensigt om at slå til bolden).
Kaptajnen, som går med, vil vejlede jer og besvare de spørgsmål, der kan opstå under spillet.
Når man er færdig med runden, kontrollerer man scorekortet med den spiller, der har ført 
det, tæller det samlede antal point sammen og afleverer kortet til turneringsledelsen påført 
begges underskrift.

Efter turneringen
Efter turneringen er der mulighed for at købe mad og drikkevarer i klubbens restaurant Mul-
ligans. Vi anbefaler, at du bestiller maden, inden turneringen starter, så den kan være klar, 
når du kommer ind. Mens turneringsledelsen gennemgår scorekortene, kan I deltage i en 
lille konkurrence på regelspørgsmål. 

Regelundervisning
Der vil i løbet af sæsonen blive afholdt nogle regelundervisningsaftener - dog normalt ikke på 
spilledagene. Der undervises i golf- og etikette regler - herunder også handicap systemet, og 
hvordan et scorekort skal udfyldes.
Datoer for regelundervisning bliver annonceret på opslagtavlen og på hjemmesiden.
For at opnå banetilladelse skal man aflægge regelprøve. Det er ikke tvunget, at man deltager 
i undervisningen, man kan godt aflægge prøve efter selvstudie af læsestoffet.
Prøven aflægges elektronisk.

Tiden mellem turneringerne
Da vi ikke spiller begynderturnering hver dag, har du altså resten af ugen at øve dig i - og øvel-
se gør mester. Brug klubbens træningsfaciliteter, slå bolde på drivingrange eller i hallen  - spil 
Bakbjergbanen flere gange - indøv slag fra bunker og indspil til green - træn på puttegreen. 
Der er nok at tage fat på.
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*Nogle få golf-udtryk

Handicap: En spillers handicap er et tal for, hvor mange ekstra slag spilleren må forventes at 
skulle bruge udover banens par. Handicapsystemet er en unik metode, hvorved to golfspille-
re af forskellig styrke kan spille med og mod hinanden på lige fod.

Greenfee: Greenfee er betaling for benyttelse af banen.

Tee og teested: Teestedet er startstedet for det enkelte hul, hvor golfspilleren placerer sin 
bold på en lille pløk, kaldet en tee.

Pitchfork: Pitchforken er et lille instrument, man bruger til at rette nedslagsmærket op, når 
bolden rammer green.
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Lad os gå en tur på golfbanen
Der findes på næsten alle golfbaner tre forskellige typer huller - nemlig par 3, par 4 og par 5 
huller.
Eksempelvis har et par 3 hul en længde, så den meget dygtige spiller kan slå bolden i hul på 
3 slag (ét slag fra teestedet til green samt to puts på green).
For herrer skal et par 3 hul være under 229 meter og for damer under 192 meter.

Par 4
Et slag fra teestedet, et slag på fairway til green samt to puts.
Et par 4 hul for herrer skal være mellem 230 og 430 meter og for damer mellem 193 og 366 
meter.
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Par 5
Et slag fra teestedet, to slag på fairway samt to puts.
Længden for herrer skal være over 430 meter og for damer over 366 meter.

Et huls par er således fastlagt efter længde/sværhedsgrad og på 18-hullers baner tilstræber 
man ved anlæggelsen at lave hele banens par så nær 72 ved en blanding af par 3, 4 og 5 
huller.

På Himmelbjergbanen er det samlede par 71, hvilket betyder, at en meget dygtig spiller skal 
kunne gå banen rundt i 71 slag.

Teested
Når du begynder at spille et hul, skal du starte fra teestedet, som er et kortklippet græsom-
råde, hvor der findes markeringsmærker. Normalt spiller herrerne fra gule og damerne fra 
røde markeringsmærker.
Spillet skal påbegyndes inden for området mellem markeringsmærkerne - ikke foran og højst 
to køllelængder bagud. Kør aldrig din vogn op på teestedet, og læg heller ikke din golfbag 
fra dig på selve teestedet.

På Bakbjergbanen er teestedsmarkeringerne gule og røde.
På Himmelbjergbanen er teestedsmarkeringerne henholdsvis 45 (svarende til rød), 48, 51 og 
54 (svarende til gul).
Læs altid lokalreglerne når du spiller en fremmed bane.
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Fairway
Når du har slået ud fra teestedet, ligger din bold (forhåbentlig) på fairway, det kortklippede 
område mellem teested og green. Ved siden af fairway er græsset lidt længere, det kaldes 
semirough. Når du går frem til det sted, hvor din  bold ligger, bør du stille din vogn eller 
golfbag til højre for bolden og på højde med denne, så risikerer du ikke at ramme din bag/
vogn, hverken med bolden eller golfkølle, når du slår (det er selvfølgelig modsat, hvis du er 
venstrehåndsspiller).

Hvis du slår en græstørv (turf) op, skal du altid lægge den på plads igen og træde den fast, så 
rødderne atter får forbindelse med underlaget. Det skal gøres såvel af hensyn til bevarelsen 
af en god fairway, som til den næste spillers bold, der måske ellers vil lægge sig i den fordyb-
ning, du har lavet i fairway.

Green
Når du har slået ud fra teestedet - og måske har slået et eller flere slag på fairway - ender du 
på green.
Green er et meget kortklippet græstæppe, som skal behandles med stor varsomhed.
Her skal bolden kun trille, og greenen skal derfor være så jævn som muligt.
Når du har slået din bold ind på en green, og du nærmer dig for at putte den i hul, skal du 
altid trække din vogn om bag ved greenen til den side, hvorfra du skal gå videre til det næste 
hul.
Du må aldrig trække din vogn ind på green. Du må ikke løbe på green, og du har pligt til at 
være med til at holde greens i perfekt orden, bl.a. ved altid at rette nedslagsmærker med din 
pitchfork, også selv om det ikke er dit eget mærke.
Green er en golfbanes sarteste område, og det kræver en utrolig stor arbejdsindsats af vore 
greenkeepere at holde vore greens i en så god stand, at det er muligt at putte rimeligt godt 
på dem.

Banens afmærkning
Der findes flere farver pæle som afmærkning på banen:
 Hvide pæle  afgrænser banens område (out of bounds)
 Gule pæle  afgrænser vandløb og søer
 Røde pæle  afgrænser vandløb og søer, der løber parallel med fairway
 Blå pæle  afgrænser områder under reparation
 Blå pæle m/sort top  afgrænser områder under reparation, hvori der er spilleforbud
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Hvide pæle
Angiver golfbanens ydergrænser (evt. et enkelt huls afgrænsning), og spil på den anden side 
af disse grænser er ikke tilladt.
Når en bold lander uden for golfbanens afgrænsning, siges den at være out of bounds. Af-
grænsninger tænkes trukket som en linje mellem de banenære sider af de hvide pæle i 
jordhøjde.
Pælene står altså udenfor banen og må ikke flyttes, selv om de generer det videre spil, sving 
eller stance.
En bold er out of bounds og ”tabt”, når HELE boldes ligger out of bounds, og i så fald skal der 
- med 1 straffeslag lagt til scoren - droppes en ny bold så tæt som muligt ved det sted, hvorfra 
den første bold blev slået out of bounds.

Gule pæle
Angiver en vandhazard, dvs. hav, floder, søer, åer, grøfter, kanaler, afvandingsrender, uanset 
om de indeholder vand eller ej.
Alt areal eller vand indenfor en vandhazards grænser er en del af hazarden.
De pæle, som markerer en vandhazard befinder sig i hazarden, og må flyttes, hvis de er til 
hinder for spil eller stance, med mindre en lokalregel forbyder det.

Hvis en bold ligger i, berører eller er tabt i en vandhazard, må spilleren med 1 straffeslag 
foretage en af følgende muligheder.
• Slå sit næste slag så nær som  muligt ved det punkt, hvorfra den oprindelige bold blev 

slået ud i hazarden (bolden skal droppes).
• Droppe en bold bag vandhazarden og holde det punkt, hvor den oprindelige bold sidst 

krydsede vandhazardens grænse, direkte mellem hullet og det sted, som bolden droppes 
på, uden grænse for, hvor langt bag hazarden boldes droppes.

• En tredje mulighed, hvis man kan finde bolden, er at spille bolden, som den ligger og 
dermed undgå et straffeslag, men husk  - man må ikke grounde i en hazard.

Røde pæle
Angiver en parallel vandhazard. Dette er en vandhazard, der forløber på en sådan måde, at 
det ikke er muligt at droppe en bold bagud, uden at man stadig befinder sig i hazarden.
Pælene, der markerer en parallel hazard, står inde i hazarden og må flyttes, hvis de er til 
gene for spil eller stance, med mindre en lokalregel forbyder det.

Hvis en bold ligger i , berører eller er tabt i en parallel hazard, må spilleren med 1 straffeslag 
foretage sig de samme 3 ting som ved en gul hazard samt:
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• Droppe en bold uden for hazarden inden for 2 køllelængder fra det punkt, hvor den op-
rindelige bold sidst krydsede hazardens grænse.

• Droppe en bold et sted fra hazardens modsatte side, der har samme afstand til hullet.

Hvis bolden kan spilles i hazarden er det naturligvis altid tilladt, men husk der må ikke groun-
des.

Blå pæle
Angiver ”ground under repair” - areal under reparation - og omfatter enhver del af banen, 
som måtte være markeret med blå pæle eller omkranset af blå spraymaling.

Materiale samlet med bortfjernelse for øje, eller et hul lavet af greenkeeperen, er også areal 
under reparation, selv om det ikke er markeret med blå pæle.

Pæle, der markerer areal under reparation, befinder sig i  området og må fjernes, hvis de er 
til gene for spil eller stance, med mindre en lokalregel forbyder det.

Hvis en bold ligger i areal under reparation, kan spilleren uden straffeslag foretage en af føl-
gende handlinger:

• Spille bolden som den ligger
• Gå til nærmeste afgrænsning og inden for 1 køllelængde fra punktet for lempelse, droppe 

bolden - dog aldrig nærmere flaget.

Ground under repair kan også være et areal med nyplantning, hvor man har bestemt, at der 
ikke må spilles for ikke at skade nyplantninger eller evt. nysået græs. Markering af et sådant 
område med forbud mod spil foretages med blå pæle med sort top, hvilket betyder, at der 
skal droppes fri af området.

Bunker
En bunker er en hazard (forhindring), der består af et behandlet jordstykke, ofte en fordyb-
ning, hvor jorden er fjernet og erstattet med sand eller lignende. Græsbevokset areal, der 
afgrænser eller findes i en bunker, er ikke en del af bunkeren.
En bold, der er landet i en bunker, skal spilles som den ligger. Spilleren må ikke før slaget fra 
bunkeren undersøge underlagets beskaffenhed, berøre sandet (grounde) med sin kølle eller 
berøre eller flytte løse naturgenstande.
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Provisorisk bold
En provisorisk bold, er en bold, der er spillet i stedet for en bold, som muligvis er tabt i rough 
eller skov eller måske er gået out of bounds.
Man bør altid spille en provisorisk bold, hvis man ikke er sikker på, hvor den første bold er 
landet, og om den kan findes. Dog ikke hvis bolden er slået i en vandhazard.
Man må slå til en provisorisk bold, indtil man har slået forbi det sted, hvor den oprindelige 
bold formodes at ligge.
Hvis man finder den oprindelige bold, spiller man videre med den, og de slag man har slået 
til den provisoriske bold tælles ikke med.
Hvis den oprindelige bold ikke findes indenfor 5 min. spilles videre med den provisoriske 
bold, som nu bliver bolden i spil, og slagene til den provisoriske tæller med - foruden 1 straf-
feslag for den mistede bold.

Spilleregler
Golfspillet er baseret på et sæt temmelig komplicerede spilleregler, som kan studeres nær-
mere bl.a. i en håndbog udgivet af Dansk Golf Union.
Med mellemrum revideres disse regler og udgives i et lille hæfte, der kan købes på klubbens 
kontor. Det er enhver spillers pligt at sætte sig ind i golfreglerne, og det er en god idé at have 
det lille hæfte med i sin bag, når man spiller en match. Derved kan enhver usikkerhed om 
reglerne og deres forståelse - parterne imellem - afgøres på stedet.

Handicap
Hvis du spiller en runde golf og opnår over 18 (9 hullers match) henholdsvis 36 (18 hullers 
match) stablefordpoint, skal dit handicap reguleres. Du er selv pligtig til efter runden, at re-
gulere dit handicap i Golfbox, så du i den næste runde spiller i dit nye handicap. Hvor meget 
du skal reguleres, vil fremgå i Golfbox.
Spiller du en regulerende match og opnår færre stablefordpoint end din neutrale zone, re-
guleres dit handicap opad.

Afslutning
Det er som tidligere nævnt ikke muligt på få sider at give fyldestgørende vejledning om alle 
golfspillets regler og finesser, men hæftets indhold kan forhåbentlig være til hjælp i de første 
vanskelige måneder.

Mere erfarne klubmedlemmer, som du træffer på golfbanen og i klubhuset, er helt sikkert 
også parate med vejledning og gode råd, hvis du har behov herfor.
God fornøjelse med golfspillet.
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Værktøj
Ud over dit udstyr - jern, køller, bag, vogn - er det nødvendigt at have dit ”værktøj” i orden:

Tee
Det engelske ord for den lille træpind, på hvilken man må anbringe bolden i forbindelse med 
det første slag fra teestedet på hvert hul. På engelsk betyder ordet tee også teestedet. Man 
taler altså her om første tee = første teested.

Markeringsbrik
Normalt en lille plastikskive med spid, som anvendes til markering, når man efter eget eller 
medspillerens ønske løfter sin bold fra en green. 
Man trykker markeringsbrikken ned i green umiddelbart bag ved bolden i forhold til hullet, 
før den løftes.
Når bolden genplaceres, sker det umiddelbart foran markeringsbrikken, før denne fjernes 
fra green. Man ser ofte spillere anvende mønter o.l. til markering. Dette er tilladt, men pas 
på, de sidder ikke fast i green og kan derved uforvarende flyttes, hvorved man kan pådrage 
sig straffeslag.

Pitchfork
I forbindelse med indspil til green vil en høj bold som regel efterlade et dybt mærke i græs-
set. Hvis et sådant mærke ikke rettes op med pitchforken, vil der blive en fordybning, hvor 
græsset vil dø på grund af den store kompression, bolden har forårsaget. Dette vil efterhån-
den vise sig som bare pletter, og green vil lide ubodelig skade.
HUSK derfor altid at rette nedslagsmærker på greens - også selv om det ikke er dine egne.

Den korrekte metode er at samle jorden/græsset fra yderkanterne af nedslaget og ind mod 
midten. Træk ALDRIG græsset OP fra midten af nedslaget, så vil rødderne blive revet over og 
græsset dermed dø.
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Etiketteregler
Etikettereglerne giver ikke anvisning på, efter hvilke regler golf spilles, men fortæller ude-
lukkende om, hvordan du bør færdes og opføre dig på banen - ikke mindst af sikkerheds-
mæssige grunde.
Du får ikke straffeslag for at omgå etikettereglerne, med mindre det står i lokalreglerne, 
men for at spillet kan afvikles på den mest smidige og sikre måde - til glæde for alle parter - 
er det en selvfølge, at etikettereglerne efterleves.

HUSK DERFOR:

• vær parat på teestedet 5 minutter før du skal starte
• scorekort byttes indbyrdes før man slår det første slag
• fortæl dine medspillere, hvilket boldmærke og nr. og evt. personlige mærke, du spiller 

med
• prøvesving foretages ikke på teestedet
• vær klar til at slå, når det er din tur
• slå ikke ud, hvis der er fare for at ramme de foran gående
• vær stille når en medspiller er i færd med at slå
• gå aldrig foran den, der slår - en golfbold slår hårdt
• prøv at følge dine medspilleres boldnedslag, så alle er klar over, hvor boldene ligger
• gå rask til mellem hvert slag
• hver spiller går altid direkte efter egen bold
• den spiller, hvis bold ligger længst fra flaget, skal normalt slå næste slag
• når du er fremme ved en green, bør du anbringe din vogn bag green, der hvor du skal 

gå til næste teested, før du putter
• træk aldrig din vogn gennem området mellem en bunker og en green
• respekter de opsatte skilte, hvor man ikke må færdes med vogn
• den, hvis bold ligger nærmest hullet passer flaget, og den, der ligger længst fra hullet 

putter først
• på green må bolden løftes efter at være markeret
• når alle har puttet ud forlades green øjeblikkeligt, og under vandring til næste hul ud-

veksles oplysning om scores. Scorekortet føres ved næste teested
• på fairway er det din pligt at genplacere græstørv (turf) og træde dem fast
• hvis du ikke kan finde din bold, må du maks. lede i 5 minutter
• hvis andre venter bag dig, når du leder, skal du straks ”vinke igennem” og ikke vente 5 

minutter
• vink altid hurtigere spillende bolde/spillere igennem
• efter slag i en bunker skal fodspor og andre mærker i sandet fjernes med riven
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Der findes mange andre etiketteregler - skrevne og uskrevne - om færden på en golfbane, 
og du vil stifte bekendtskab med flere bl.a. i forbindelse med begynder- og kaninturnerin-
ger m.v.
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Ordliste
Blå pæle Afgrænser område under reparation
Blå pæle med sort 
top

Afgrænser område under reparation med spilleforbud. Fra begge 
områder er der frit drop inden for 1 køllelængde.

Bunker Hazard, oftest i form af en sandfyldt fordybning
Drivingrange Øveplads, hvor især lange slag kan trænes
Droppe Armen holdes vandret, og man lader bolden falde uden at kaste 

den
Fairway Det kortklippede græsområde mellem teested og green
Fore Advarselsråb på golfbanen SKAL altid råbes, hvis der er fare for at 

bolden rammer andre på banen
Green Et kortklippet græstæppe, hvor hullet er skåret
Greenfee Beløb, som betales for spil på fremmede baner
Greenkeeper Ansatte til at pleje og vedligeholde en golfbane
Grounde At røre jorden eller bunden i en hazard
Handicap Udtryk for en spillers styrke. Omsættes på den aktuelle bane til spil-

lerhandicap (SPH)
Hazard Områder af banen, defineret som hazard, f.eks. ved hjælp af pæle
Hvide pæle Markerer out of bounds
Markeringsbrik Lille mærke med hvilket man kan markere sin bold på green
Markør Den, der i en match fører en spillers scorekort
Match Spil på banen, arrangeret f.eks. af klubben - ofte med præmier
Matchfee Betaling for deltagelse i match
Matchleder Den person, som har ansvaret for matchens afvikling
Naturgenstande, 
løse

F.eks. visne grene, sten, flis, jordklumper

Nedslagsmærke Det mærke, som bolden laver i græsoverflade, når den lander
Out of bounds Er områderne uden for banens/hullets grænser
Par Det antal slag som en dygtig spiller kan slå bolden i hul på
Par 3 bane Golfbane udelukkende med par 3 huller
Pitchfork Et stykke værktøj, som anvendes til udbedring af nedslagsmærker 

på green
Provisorisk bold En bold, som spilles ”i stedet for” en formodet tabt bold
Put De(t) slag på green, som skal sende bolden i hul
Putter Det jern, man bruger på green til at putte bolden i hul med
Puttegreen Green, hvor putning kan øves
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Pæle, blå Afgrænser område under reparation
Pæle, blå med sort 
top

Afgrænser område under reparation med spilleforbud

Pæle, gule Afgrænser vandhazard
Pæle, røde Afgrænser parallel vandhazard
Rough Den del af et golfhul mellem teested og green, der ikke er klippet 

som fairway, men som har langt græs, buske, træer m.v.
Safezone (buffer-
zone)

Et område af stablefordpoint, hvor du hverken reguleres op eller 
ned i handicap

Scorekort Kort, hvorpå der holdes regnskab med, hvor mange slag en spiller 
har slået

Semirough Areal omkring fairway, hvor græsset er lidt længere
Slagspil Spilleform, hvor spilleren samler sin bold op, når de slag han har 

iflg. sit handicap er brugt
Spillehandicap 
(SPH)

Det antal slag man må bruge udover banens par

Stableford Spilleform, hvor spilleren samler sin bold op, når de slag han har 
iflg. sit handicap er brugt.

Stance En spiller har taget sin stance, når han har anbragt sine fødder ved 
bolden for at udføre slaget

Tee Pind, hvorpå bolden kan placeres ved slag fra teestedet
Teested Startstedet for et givet hul
Turf En opslået græstørv
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GolfBox
Himmelbjerg Golf Club benytter et internet-baseret system - Golfbox. Systemet indeholder 
og styrer mange ting, både om medlemmer og turnering m.v.

Medlemsdelen i Golfbox indeholder de data, klubben har registreret om dig.
Du får automatisk adgang til systemet, når du bliver medlem i klubben, og på hjemmesiden 
kan du læse om, hvordan du bruger Golfbox.

På hjemmesiden er der adgang til at logge på Golfbox

med brugernavn 140-xxxx (medlemsnummer) og brugerkode, som er de 6 første cifre i dit 
CPR-nummer. Du kan efterfølgende selv ændre din brugerkode.
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Velkommen i HGC
og på gensyn



En fremmed  
er en ven du endnu  
ikke har mødt

Himmelbjerg Golf Club . Bakbjergvej 7 . 8653 Them . Telefon: +45 87 98 31 00 . www.himmelbjerggolf.dk

Som navnet antyder, ligger Himmelbjerg Golf Club i Søhøjlandet, tæt ved Himmelbjerget. 
Her finder du Danmarks højest beliggende teesteder og greens samt Danmarks vel nok hyggeligste golfklub.  

 
Vi glæder os til at byde dig velkommen i Himmelbjerg Golf Club

Michael Lone
Pro - træner Klubsekretær

Kai Thiim
formand for

begynderudvalget


