
         senior 
Velkommen som nyt  ✔ medlem  

i Holbæk Golfklub 
 
 

 
 

...fra begynder til fuldbefaren 
 
Holbæk Golfklub ser det som sin opgave at hjælpe alle nyindmeldte 
spillere godt i gang med golfspillet. 
 
Alle nye spillere bliver tildelt et  

starthandicap “HCP” * 

 
HCP 54 – 42 Begynderturnering 
HCP 42 – 30 Mixturnering 
HCP 36 ... Onsdagsherrer eller 
 Tirsdagsdamer. 
 Seniorturnering,     
 GOF’ere eller          
 GOF’inder 
 
Se dine muligheder med de  
forskellige HCP på de følgende sider 
 
 
 
 

                                                
* Du starter her i klubben med et spillehandicap (HCP) på 54. Dit HCP fortæller,  
hvor mange slag, du må bruge på banen.  
Når du efterhånden lærer spillet at kende og bruger færre slag på en runde, bliver du 
reguleret ned i handicap og kan deltage i de forskellige turneringer. 
 



 

HCP 54 – 42∗ 
Holbæk Golfklub har som mål, at den enkelte spiller på kortere tid får 
mulighed for at  bringe sit HCP ned på minimum 42.  
Som følge heraf arrangerer klubbens begynderudvalg et obligatorisk 
indslusningsforløb, som er beregnet til at strække sig over max en sæson. 
 

Begynderturnering 
 
Hvem? 
Alle nye spillere med banetilladelse. Spillere kan enten være indmeldt fra et 
introforløb eller være indmeldt på egen hånd. Fælles for spillerne i 
begynderturneringen er, at de starter i HCP 54. 
 
Hvad? 
Begynderturneringen omfatter runder på 9 huller med mentorer en gang om 
ugen, regelundervisning samt træning individuelt og på hold med klubbens 
træner, pro’en.  Når HCP 42 er opnået efter max en sæson, udsluses spillerne 
fra begynderturneringen.  
 
Hvordan? 
Alle nyindmeldte spillere bliver kontaktet på mail af begynderudvalget. Her 
vil de få tilsendt en folder om begynderturneringen samt oplysning om andre 
praktiske forhold. 
 
Alle nye spillere med HCP 54 – 42 skal deltage i begynderturneringen. Hvis 
det kniber med tiden kan man dog alternativt bringe sig på HCP 42 ved at gå 
med en erfaren spiller i privat regi.  
Begynderudvalget regulerer handicappet og holder øje med, at HCP 42 er 
nået. 
Se yderligere på Holbæk Golfklubs hjemmeside:  
HGK klubber -  begyndere 
Relevant information for begyndere findes på denne side og på 
begynderopslagstavlen i forgangen i klubhuset. 
 

Begynderturneringen finder sted  
Torsdage kl.17.00 – 17.50 
                                                
* Eks.: 
Med et HCP på 54, må du som dame bruge 56 slag fra rød tee, og som herre 56 slag fra gul 
tee på en runde, for at spille til dit handicap                         
 



 

HCP 42 – 30∗ 
 

Når du har nået HCP 42 bliver du udsluset fra begynderturneringen.  
Du har måske endnu brug for at spille med jævnbyrdige, mens du 
bringer dit HCP ned på 36 eller derunder. Dine medspillere vil i givet 
fald være nogen, du kender fra begynderturneringen. 
 
Begynderudvalget arrangerer derfor en særlig  
fortsætterturnering kaldet: 

Mix-turnering 
 
Hvem? 
Spillere med HCP 42-30 kan deltage i turneringen.  
 
Hvad? 
Mix-turneringen omfatter runder på 9 huller. Det er en blandet 
turnering for kvindelige og mandlige spillere. Der trækkes lod om 
holddannelsen blandt de fremmødte spillere. 
 
Hvordan? 
Spillere fra begynderturneringen samt andre spillere med HCP 42  
og derunder bliver kontaktet af begynderudvalget, som står for 
turneringen. 
 
Se yderligere på Holbæk Golfklubs hjemmeside:  
HGK klubber -  begyndere 
 
Relevant information for Mix-turneringen findes på denne side  
og på begynderopslagstavlen i forgangen i klubhuset. 
 
Mix-turneringen finder sted  
Torsdage kl. 09.00 – 10.00  
og kl. 15.30 – 16.50 
 
 

                                                
* Eks.:  
Med et HCP på 42, må du som dame bruge 44 slag fra rød tee, og som herre 44 slag fra gul 
tee på en runde, for at spille til dit handicap 
 



HCP 36∗…..  
 

Når du har nået HCP 36, er du nu meget velkommen hos 
Onsdagsherrerne eller Tirsdagsdamerne.   
 
Onsdagsherrernes turnering 
finder sted om onsdagen og er en 18-hullers turnering. 
Der er fælles start med lodtrækning kl. 8.15 og mulighed for at booke 
tider i Golfbox om eftermiddagen.  
 
Se yderligere på Holbæk Golfklubs hjemmeside: 
HGK klubber - Onsdagsherrer 
 
Tirsdagsdamernes turnering  
finder sted om tirsdagen og er en 18-hullers turnering. 
Der er fælles start med lodtrækning kl. 8.30 og 9.30. og mulighed for at 
booke tider i Golfbox om eftermiddagen. 
 
Se yderligere på Holbæk Golfklubs hjemmeside:  
HGK klubber - Tirsdagsdamerne 
 
Seniorklubbens turnering 
Hvis din alder er 60+ for damernes, GOF’indernes, vedkommende og 
65+ for herrernes, GOF’ernes, vedkommende, er du meget velkommen i 
Seniorklubben. 
 
Seniorturneringen finder sted om fredagen og er en 18-hullers/  
9-hullers turnering. 
GOF’inderne har turneringsstart kl. 8. 
GOF’erne har turneringsstart kl. 8.30. 
 
Se yderligere på Holbæk Golfklubs hjemmeside:  
HGK klubber -  Seniorklub. 
 
 

                                                
* Eks.: 
Med et HCP på 36, må du som dame bruge 38 slag fra rød tee, og som herre 38 slag fra gul 
tee på en runde, for at spille til dit handicap. Med et HCP på 36 og derunder kan du spille 
på alle andre klubbers  baner 
 
 


