
 

Golfkørekort 
Et golfkørekort giver adgang til et DGU kort for juniorer, som har fuldt medlemskab af HGK. 
  
Juniorudvalgs medlemmerne skal være certificeret, for at kunne afvikle storbane prøverne.  
Udvalgsmedlemmerne certificeres af den prøveansvarlige, nye udvalgsmedlemmer kan dog vælge at 
vente med certificering.  
  
Det er juniorvagtens pligt at kontrollere, at alle der vil gå til prøve er klar.  
 
Når en junior ønsker at gå til prøve, gælder det primært om at konstatere, om spilleren har erhvervet 
sig et minimum af spillefærdigheder.  
 
Juniorer kan gå til prøver, når han eller hun har spillet sig ned i hcp. 49 eller derunder, samt deltaget i 
junior regelundervisning og gennemført 3 lektioner hos træneren.  
Klubben kan give dispensation helt eller delvist fra ovenstående krav.  
 
1. Langt spil:  
På drivingrange skal du med en kølle eller et jern efter dit eget valg bevise dine evner. Seks ud af ti slag 
skal i længde være mindst 60 meter for damer og 100 meter for herrer og i bredde inden for 
henholdsvis 30 og 40 meter til siderne.  
Der må ikke tees op.  
 
2. Indspil, pitch:  
I en afstand af ca. 30 meter fra green (evt. over bunker) skal du kunne slå seks ud af ti bolde på green, 
som skal blive på green.  
 
3. Indspil, chip:  
Stil op fem meter fra green med valgfrit jern. Her skal otte ud af ti bolde blive på green.  
 
4. Bunkerspil:  
Slå ti slag fra en greenbunker. Seks af dem skal slås ud af bunkeren.  
 
5. Putning:  
Spil ni huller på puttinggreen. Hullernes længde skal være mellem syv og ti meter. Denne øvelse skal 
gennemføres med maksimalt 21 slag.  
 
Når de 5 prøver er bestået kan junioren gå til den praktiske prøve.  
 
Spil i praksis  
Sammen med et udvalgsmedlem skal junioren spille hullerne: 1,2,3 og 4 på stor bane, til handicap 54 
og opnå 8 eller flere stableford point. 
  
Undervejs bør junioren kunne dokumentere, at han/hun ved:  
• Hvordan man dropper en bold  
• Hvordan man markerer en bold  
• Hvordan man går ind og ud af en bunker  
• Hvordan man retter nedslagsmærker op  
• Hvordan man lægger tørv på plads  
 
Når en spiller har bestået enkelte eller alle prøver, afleveres et scorekort til den prøve-ansvarlige med 
resultatet På scorekortet er beskrevet, hvad der er bestået og med underskrift af det certificeret 
juniorudvalgsmedlem. 


