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Vi vil gerne byde dig velkommen i klubben, og håber, at du her vil få rigtig mange 

gode og spændende oplevelser. På klubbens hjemmeside: 

www.halstedklostergoldfklub.dk kan du finde oplysninger, som du har brug for 

som medlem, men vi vil gerne i denne velkomstskrivelse nævne nogle ting, som er 

praktiske for dig i starten af dit medlemskab. 

Sekretariatet, som passes af frivillige medlemmer, hjælper dig gerne med 

spørgsmål, og der er åben på hverdage i sæsonen fra kl. 09.00 – 14.00 og i weekend 

og på helligdage normalt mellem kl. 09.00 og 12.00. Tlf.  21206242.  

Mail: info@halstedklostergolfklub.dk 

Her er der også Pro-shop, hvor du kan købe de fleste af de ting, som der er brug for i 

golfspillet. Betaling i shoppen sker med kort eller mobilpay. 

Pro-træner. Klubben har tilknyttet en professionel træner, som du kan bestille 

individuel træning hos (pris kr. 75,-). Der er også tilbud om holdtræning (gratis). 

Flexmedlemmer betaler for træning. 

 Yderligere oplysning om træningsmulighederne kan fås i sekretariatet.  

 Golf-Box er et IT-system, som du skal anvende, når du vil bestille tid på golfbanen 

og udskrive scorekort. Du logger dig ind via klubbens hjemmeside. Du skal bruge dit 

medlemsnummer og password. Disse to ting får du, når du modtager dit (Dansk Golf 

Union) DGU-kort. 

 DGU-kort modtager du efter den grundlæggende teoretiske og praktiske 

undervisning. Kortet skal bruges, når du logger dig ind for at udskrive scorekort, og 

for at bestille tid på banen. Scorekort udskrives på automaten i klubhuset. 

Når du starter begynderundervisning om mandagen kl. 17.00, vil du modtage den 

praktiske del på driving-range  (øvebaner) og par-3 banen, og teoriundervisning 

finder sted i klubhuset eller på banen. Både praktisk og teoretisk undervisning 

varetages af  klubbens Pro-træner og af erfarne klubmedlemmer. Når dine 

færdigheder er tilstrækkelige til at gå ud på den store 18 hullers bane, så bliver du 

registreret i DGU, og du vil få dit DGU kort tilsendt. Dette kort bør du altid have hos 

dig. 

Mentor-ordning. Du har mulighed for at få en mentor, som er et erfarent 

klubmedlem, der kan hjælpe dig med at ”finde rundt i klubben” i den første tid, du er 

nyt medlem. Spørg om mentor ved begyndertræning. 

http://www.halstedklostergoldfklub.dk/


Golfbag-skab kan du leje, hvis du ikke vil transportere golfudstyret frem og tilbage. 

Henvend dig i sekretariatet for nærmere oplysninger. Leje af golfbagskab sker via 

kontingentopkrævning,  der forfalder i tre rater (februar, maj og september). 

Betaling af kontingent sker alene gennem PBS (betalingsservice). Spørgsmål vedr. 

kontingent rettes til klubbens kasserer. 

Sammen med kontingentet opkræves et årligt boldgebyr på kr. 300,-. Dette gebyr 

dækker for brug af bolde på driving range. 

I klubhuset finder du toiletter og omklædningsrum, og der er mulighed for at tage et 

bad. Endvidere kan du købe drikkevarer i en automat, og der er en vekselautomat. 

Der er service til rådighed for medlemmerne. I køkkenet er der køleskabe til 

madpakker og opvaskemaskine. 

Et klubmedlem er restauratør, og sørger for indkøb af diverse drikkevarer m.m. Det 

er ikke tilladt at medbringe egne drikkevarer i klubhuset eller på terrassen. 

Du kan i sekretariatet købe en ”Brik” til klubhuset mod betaling af kr. 50,-. Denne 

brik bruges til at slå dørlås og alarmsystem fra og til. 

Nøgle til bagrum kan købes i sekretariatet. Pris kr. 200,- 

I klubhuset er der anbragt en Hjertestarter. Placeret under bordet i højre side i 

forhallen. 

Opslagstavler. I klubhuset er der en række forskellige opslagstavler, hvor der bringes 

meddelelser af interesse for alle medlemmer. Hver klub i klubben har deres egen 

opslagstavle. 

Nyhedsbrev. Der udsendes løbende nyhedsbrev om, hvad der sker i klubben. For at 

modtage disse nyhedsbreve skal du tilmelde dig ordningen på klubbens hjemmeside 

under menupunktet ”Om Halsted Kloster Golfklub/Nyhedsbrev-tilmelding”. 

Vejledning kan fås i sekretariatet. 

Klubber i klubben. Der er forskellige klubber i klubben, som du kan tilmelde dig. 

Som nybegynder kan du indmelde dig i kanin-klubben, som spiller mandag aften. 

Dame-klubben spiller tirsdag eftermiddag/aften. Herre-klubben spiller onsdag 

eftermiddag/aften. Senior-klubben spiller torsdag formiddag. MIX-klubben spiller 

torsdag aften. Nærmere om klubber i klubben finder du på hjemmesiden. 

Flexmedlemskab er et særligt medlemskab, som giver adgang til at spille på par 3-

banen, og slå bolde på driving range, men der skal betales green-fee, hvis man vil 

spille på den store 18 huls bane. Flexmedlemmer kan være medlem af en klub i 



klubben. Klubbens egne flexmedlemmer kan købe 10/20 ture (green-fee voucher) 

med rabat. Enten 10 ture til 18 huller eller 20 til 9 huller. 10/20 turs kort med rabat 

købes i sekretariatet. Der skal afleveres en green-fee voucher i postkassen i forhallen. 

Green-Fee er et beløb, som ikke medlemmer og flexmedlemmer, skal betale for spil 

på vor bane, eller som du skal betale for spil på en anden bane. Vær opmærksom på, 

at nogle klubber kræver, at du har handicap (HCP) under 36 for at spille på stor 

bane. Når du starter får du tildelt et HCP på 66, der afgør, hvor mange ekstra slag, du 

har på hvert hul i forhold til idealscoren.  

Vor klub har aftale med en del andre klubber således, at du kan spille til en reduceret 

green-fee hos dem. Hvilke klubber vi har aftale med, kan findes på vor hjemmeside 

Til at passe banen, slå græs m.m. har klubben en ansat Greenkeeper. Ud over 

greenkeeperen er der en række medlemmer, der frivilligt hjælper til. Hvis du på et 

tidspunkt har tid, lyst og lejlighed til at deltage i frivilligt arbejde, skal du blot 

henvende dig til et bestyrelsesmedlem, som sætter dig i forbindelse med rette 

vedkommende.  

Klub-matcher. I løbet af sæsonen, fra begyndelsen af april til slutningen af oktober, 

afholder klubben matcher, som alle kan tilmelde sig. Disse matcher finder typisk sted 

i weekender eller på helligdage. 

Med ovennævnte har vi givet dig de mest nødvendige oplysninger om klubben og 

dens virke. Vi håber, at du vil finde dig godt tilpas i klubben, og du skal ikke afholde 

dig fra at spørge andre medlemmer, hvis du er i tvivl om noget. Vi ønsker dig 

hjertelig velkommen i Halsted Kloster Golfklub og er sikker på, at du vil få rigtig 

mange gode oplevelser i klubben såvel sportslige som sociale. 

Frivillig medhjælper. Et vigtigt aktiv for klubben er klubbens egne medlemmer som 

giver en hånd med til at løse mange forskellige opgaver. Har du tid, lyst og lejlighed, 

så hold dig ikke tilbage. Klubben har brug for mange frivillige i hverdagen. 

Vedtægter for Halsted Kloster Golfklub kan findes på hjemmesiden. 
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