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Velkommen som ny golfspiller i Odense 
Eventyr Golf 
Begynder- og Kaninkursus 
Begynder- og Kaninudvalget tager sig af nye golfspillere over 18 år, som er eller påtænker sig et 

medlemskab i Odense Eventyr Golf.  

Som begynder, kan man godt have spillet golf tidligere, men måske ligger det en del år tilbage, hvorfor et 

nyt begynder- / Kaninkursus kan være relevant. Tal med sekretariatet i shoppen herom. 

Begynderforløbet har ikke nogen tidsmæssig begrænsning. Man kan deltage indtil ens HCP (Handicap)er 

spillet ned under 54. Når det er sket, overgår man til Kaninforløbet. 

Kaninforløbet har heller ikke nogen tidsmæssig begrænsning. Man kan deltage indtil ens HCP er spillet ned 

under 40. Når det er sket, kan man deltage halvsæsonen ud (forår og efterår). 

Formål med begynderforløbet: 
• At give nye medlemmer en god start på klublivet i OEG, således medlemmet fastholdes i klubben 

• At korte vejen fra begynder til kanin og derved give begynderen stigende udfordringer i golf spillet 

• At lære andre begyndere at kende, og derved få mulighed for at lave aftaler om spil på andre 

tidspunkter end dem begynderforløbet tilbyder 

• At introducere begynderen til de mest basale regler i golf spillet, grundlæggende ettiketteregler på 

banen, samt sikkerhed i spillet for både begynderen og andre spillere på banen 

• At begynderen får mulighed for at indøve slagrutiner erhvervet ved træningen med klubbens 

protrænere 

Formål med kaninforløbet: 
• At give nye medlemmer en god start på klublivet i OEG, således medlemmet fastholdes i klubben 

• At korte vejen fra kanin til spiller med HCP under 40 og derved give kaninen stigende udfordringer i 

golf spillet 

• At lære andre kaniner at kende, og derved få mulighed for at lave aftaler om spil på andre 

tidspunkter end dem kaninforløbet tilbyder 

• At skærpe kendskabet til golfregler, etikette på banen samt sikkerhed for andre og en selv 

• At kaninen får mulighed for at indøve slagrutiner erhvervet ved træningen med klubbens 

protrænere 

• At give kaninen kendskab til forskellige spilformer i golf 

• At lære kaninen hvorledes hurtigere bolde lukkes igennem 

• At kaninerne får viden om mulighederne for spillere efter kaninforløbet – Hvad kan man deltage i? 

Klubber i klubben osv. 

Det sker der: 
• Hver tirsdag aften kl.16.30) i sæsonen (1. april til 1. oktober) arrangeres Stableford (Pointspil efter 

handicap) spil for såvel Begyndere som Kaniner. For Begynderne foregår spillet på Pay and Play 

banen, og for Kaninerne sker det på 9-hulsbanen. Det er et krav at score indberettes i Gofbox. 
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• Begynder- og Kaninudvalget samler et passende korps af erfarne hjælpere, så der til hver bold på 

Pay and Play banen og 9-hulsbanen er en hjælper pr. bold. 

• Tilmelding til tirsdagsspillene foregår i Golf Box. Er du helt ny, og ikke kender Golf Box, kan du blot 

møde op en tirsdag aften mellem kl. 16 og 16.30 i klubhusets lounge (Ved siden af shoppen). Så 

finder vi ud af det. 

• Begynder- og Kaninspillet har fokus på: 

o Golf spillets regler 

o Færdsel på banen herunder sikkerhed 

o Skåne og vedligeholde banen 

o Odense Eventyr Golfs særlige regler og etikette 

o Spil og kommunikation i forhold til ansatte der arbejder på banen når der spilles 

o Hvordan man lukker hurtigere bolde igennem og Odense Eventyr Golfs politik på området 

o Korrekt udfyldelse af scorekort 

o Vejledning af spillerne i selv at indberette score i Golf Box, i det omfang de spiller privat 

o Introduktion til, hvorledes Golf Box udregner handicap, samt hvilke handicapregler der 

gælder for spil på de enkelte baner (Pay and Play, 9-husbanen og 18-hulsbanen) 

• 2 gange i sæsonen arrangeres en match for Begyndere og Kaniner (Sommerferieafslutning og 

Sæsonafslutning), hvor deltagerne introduceres til andre spilformer end Stableford. 

• Begynder- og Kaninudvalget arrangerer en gang i sæsonen et besøg på Greenkeepergården (Aftaler 

tid og sted med Chefgreenkeeperen), hvor Begyndere og Kaniner kan få indsigt og forståelse for 

greenkeepernes arbejde med at vedligeholde golfbanen, så den altid afspejler højest mulige 

standard. Besøget er et tilbud og således ikke et krav for opnåelse af banetilladelse. 

• Begynder- og Kaninudvalget tilmelder og leder 2 hold til matcher under Fynske Kaniner (Hvis der er 

tilmeldte spillere nok): 

o Et hold med 4-9 deltagere som spiller Stableford på typisk 4-5 fremmede baner samt en 

match på hjemmebane. Der spilles 9-huller. 

o Et hold Superkaniner på 6 deltagere (3 kvinder og 3 mænd) som spiller Hulspil over 18 

huller. Der er typisk 3 matcher på fremmede baner samt 3 matcher på hjemmebane, samt 

eventuel finaledeltagelse. 

o For begge holds vedkommende, er der mulighed for deltagelse i finalestævne, uanset om 

holdet er finaledeltager eller ej, og samtlige som har spillet på holdene i løbet af sæsonen 

kan deltage. 

Som begynder og Kanin, har man adgang til gratis træning med klubbens golfproer. Træningen foregår hver 

torsdag i sæsonen. Det kan varmt anbefales at benytte dette tilbud. Tilmelding forgår i Golf Box. Kender du 

ikke Golf Box, kan du få vejledning herom under tirsdagsspillene. 

Ret til at booke tider på Odense Eventyr Golfs Baner 
Som medlem af Odense Eventyr Golf har du altid ret til at booke tider og spille på Pay and Play banen. Det 

kræver kun medlemskabet. 

For at booke og spille på de øvrige baner, skal du opfylde følgende: 

9-hulsbanen 

Dit HCP skal være under 54 

Du skal have deltaget i lektion 1 – 2 og 3 (Se senere) 
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Du skal have bestået DGU´s online regelprøve 

Du skal have deltaget i mindst en banevandring arrangeret af Regeludvalget i Odense Eventyr Golf 

18-hulsbanen 

Dit HCP skal være under 40 

Der er ikke yderligere krav, idet du har opfyldt dem ved at opnå spilletilladelse til 9-hulsbanen. 

Har du slet ikke mulighed for at deltage om tirsdagen 
Hvis det er helt umuligt for dig at deltage i tirsdagsspillet for Begyndere og Kaniner, kan du kontakte 

sekretariatet i shoppen. En løsning kan så være at gennemføre forløbet i samarbejde med en mentor. 

Vi anbefaler dog, at du så vidt det overhovedet er muligt, deltager i tirsdagsspillene. 

Generelt omkring Odense Eventyr Golf samt regler og sund fornuft 
I Odense Eventyr Golf arbejder vi ud fra en strategi om at favne alle typer af golfspillere. Vi har desuden et 

ønske om at have en klub med et socialt foreningsliv for både gæster og medlemmer, så alle medvirker til 

at skabe en særligt hyggelig klubånd. 

Vi har 36 golfhuller fordelt på 4 sløjfer. De 9 af hullerne er Pay and Play. Vi har en Driving Range, 2 Putting 

Greens og et indspilningsområde. Dertil kommer et klubhus, som indeholder shop, restaurant, kontor og 

omklædningsfaciliteter. Desuden er der flere bygninger, hvor bokse til opbevaring af golfudstyr kan lejes. 

Klubhuset med tilhørende faciliteter 
Shoppen er beliggende i klubhuset – En velassorteret Proshop, som forhandler flere forskellige mærker 

inden for golfudstyr. Det er også i shoppen man kan tjekke ind og få udskrevet scorekort og hos personalet 

få svar på de fleste spørgsmål der måtte opstå. 

I forlængelse af shopområdet findes omklædningsfaciliteter samt et loungeområde. Begge kan benyttes af 

alle. 

På etagen oven over shop og omklædning findes restauranten, som byder på veltillavet mad samt drikke. 

Der er servering både i restauranten samt udendørs på terrassen, hvis vejret tillader det. Parkering af 

golfvogne sker udendørs, og det er ikke tilladt at gå ind i restauranten med Spikes under sine golfsko. 

Glemte sager 
Har du glemt noget i klubben eller på banen – eller har du fundet noget, kan dette udleveres eller afleveres 

i shoppen. Er denne ikke åben, er der en disk i loungeområdet det kan lægges på, eller hentes fra. 

Beklædning 
Odense Eventyr Golf henstiller til, at beklædningen skal være pæn og anstændig – Passende for 

golfsporten. Tøj behøver ikke være anerkendte golfmærker, men lad dig eventuelt vejlede af det tøj som 

sælges i shoppen – Det anses for pænt og anstændigt. 

Spil på banen 
Banepersonalet (Fortrinsvis greenkeeperne) har fortrinsret overalt på banen samt på Driving Range, og skal 

kunne arbejde i sikker forvisning om, at spillerne har det fulde ansvar for deres sikkerhed. Som spiller må 

du derfor aldrig slå i den retning, hvor banepersonalet arbejder. Vent, til de ved tegn har tilkendegivet, at 

du kan slå. 
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Vi er ofte mange på banen samtidig. Det er derfor nødvendigt med iagttagelse af visse regler / rutiner, for 

at en runde kan gennemføres på en rimelig tid. Forventeligt tager en 9-hullers runde omkring 2 timer og 25 

minutter, og en 18-hullers runde lige omkring 4 timer og 30 minutter. 

Iagttag derfor følgende: 

• Undgå for mange prøve slag 

• Gør klar, mens medspillere slår 

• Hjælp hinanden med at se, hvor bolden lander 

• Placer bagvogn eller bag så det er hurtigt at komme videre til næste slag eller teested 

• Vink igennem, hvis spille bagfra er hurtigere end den bold man selv går i 

• Spil hullerne i den rækkefølge de kommer 

• Der må maksimalt være 4 spillere i en bold 

• Spil så vidt muligt 3 eller 4 i en bold – Især når der spilles på banens mest belastede tider 

Vi spiller efter golfreglerne og klubbens lokale regler. Sidstnævnte findes på klubbens hjemmeside og er 

endvidere vedhæftet scorekort som printes ud i shoppen. 

Banekontrol 
I Odense Eventyr Golf er der en gruppe banekontrollører kaldet Marshalls. 

Marshalls kører lejlighedsvis rundt på banen og hjælper og vejleder ved behov. Marshalls tilser også, at der 

lukkes igennem når dette skønnes nødvendigt, samt at de spillere der er på banen har ret til at være der. 

Respekter banekontrollen – De er der for din skyld. 

Affald og oprydning 
Odense Eventyr Golf vil gerne have en pæn og ryddelig bane. Derfor er der ved alle teesteder placeret 

affaldsbeholdere, hvori du kan lægge dit affald, hvis du ikke tager det med hjem. Det er forbudt at smide 

affald, herunder også cigaretskod på banen. Afbrækkede tee´s skal enten lægges i affaldsbeholderne eller i 

de små skåle ved tee markeringerne. 

Øvrige steder på golfklubbens arealer, hjælper vi også hinanden med at rydde op. 

Brug af øvebolde 
Ved Driving Range findes et skur med en boldmaskine. Her kan du trække øvebolde. Adgang til dette købes 

i shoppen. Boldene udleveres i kurve. Huske at sætte kurvene tilbage, når du er færdig med at træne. 

Boldene må kun bruges på Driving Range. På indspilsområder, putting Greens og trænings bunkers, skal der 

bruges egne bolde. 

Med jævne mellemrum opsamles boldene på Driving Range af en traktor. Når den kører på Rangen, et det 

forbudt at slå i den retning maskinen kører. 

Golf spillets ånd 
Normalt spilles golf uden en egentlig dommer på banen. Spillet baserer sig derfor på de enkelte 

golfspilleres ærlighed og intentioner om at udvise hensyn overfor medspillere, samt overholde reglerne 

uopfordret. 
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Det forventes at alle spillere opfører sig disciplineret, udviser høflighed og sportsånd til alle tider, også selv 

om det er i konkurrence, eller ej. 

 


