
Introudvalget – 29. juni 2022

Velkomstmøde



Agenda

• Klubben

• Introudvalget

• Medlemskaber

• Undervisning

• Så skal der spilles…

• Godt at vide



Klubben



Organisering



Bestyrelse



Hjemmeside – www.hjgk.dk



Nyttig information på hjemmesiden

Banestatus Login til GolfBox

Indlæg fra klubben

Link til Facebook



Beskrivelse Hjortespring | Hjortespring Golfklub (hjgk.dk)

Nyttig information på hjemmesiden

https://hjgk.dk/beskrivelse-hjortespring/


Nyttig information på hjemmesiden

• Konverteringstabel Hjortespring/spillehcp | Hjortespring Golfklub (hjgk.dk)

• Turneringer | Hjortespring Golfklub (hjgk.dk)

• Handicap | Hjortespring Golfklub (hjgk.dk)

• Golfregler | Hjortespring Golfklub (hjgk.dk)

https://hjgk.dk/konverteringstabel-spillecp/
https://hjgk.dk/turneringer/#/customer/78/schedule
https://hjgk.dk/handicap-2/
https://hjgk.dk/golfregler/


Hjortespring Golfklub – på Facebook



Facebook-opslag



Hjortespring Golfklub – på Youtube

Videoer med forskellige indlæg relevant for medlemmer findes på Youtube



Sekretariatet
Gon Brorson Prag
Manager

Christina Wung-Sung
Klubsekretær

Christina D. Søgaard (Chris)
Bogholder/Servicemedarbejder



Udvalg



Introudvalgets formål

• Introudvalget arbejder for, at alle nye i klubben bliver optimalt 

integreret og serviceret. 

• Det er samtidig et mål at styrke linket mellem Marbæk- og 

Hjortespringbanen.



Udvalgets aktiviteter

• Velkomstmøde for nye medlemmer

• Spil-sammen runder bl.a. Golf & Gifler

• Etablering af tiltag der bringer folk sammen 

fx FB-gruppen ″Spil sammen”

• Informationsmateriale til nye medlemmer (mails)

• Erfaringsudveksling med andre golfklubber om introduktion 

og fastholdelse af nye medlemmer

• Under opstart: Golf-Buddy ordning, golf-relevante oplæg 

(Det mentale spil) mv.



Udvalgets medlemmer

• Anette Helgesen Medlem

• Frank Hansen Medlem

• John Zindel Medlem

• Renata Christensen Medlem

• Ragna Johansen Medlem

• Pernille Ingemann Nielsen Medlem (formand)

• Lars Werge Udvalgets bestyrelseskontakt



Medlemskaber



Venteliste

Der er pt. lukket for tilgang af fuldtidsmedlemmer over 24 år 

til Hjortespringbanen. 

Der forventes ledige pladser pr. 1. januar 2023. Kontakt evt. 

sekretariatet for at komme på ventelisten (gebyr 0 kr.).



”Medlemskab” – Begynderforløb

• Ingen DGU HCP. Starter på Marbæk 9 huller

• Begynderundervisning: kr. 1.695,-

Incl. Driving range HJGK

Al træning på Hjortepring

Begynderrunder på Marbæk



Medlemskab - Indslusningsspillere

• DGU HCP max 50 hvis spil på Hjortespring (18 huller)

• Starter på Hjortespring eller Marbæk



Medlemskab – Fuldtid eller flex

• Hjortespring = fuldtid   

• Marbæk = flex



Medlemskab – Fuldtid eller flex



Medlemskab – Marbæk 9 huller

Standard medlemskab (flex medlemskab)

• Senior kr. 4.150,- per år   

• Indskud kr. 2.500,-

• Benyttelse af træningsfaciliteter på Hjortespring (driving range, 

putting green, indspilsbane)



Medlemskab – Marbæk 9 huller

Marbæk Maxi (flex medlemskab)

• Senior kr. 5.200,- pr. år  

• Indskud kr. 2.500,-

• Benyttelse af træningsfaciliteter på Hjortespring 

(driving range, putting green, indspilsbane)

• Inkluderer 3 gratis runder pr. halvår, på Hjortespring (18 huller) og 

herefter ½  greenfee dog min. 200 kr. i hverdage og min. 300 kr. i 

weekend (i klubturneringer betales dog ¼ af normalt greenfee).



Medlemskab – Marbæk 9 huller

Marbæk Mini (flex medlemskab)

• Senior kr. 1.050,- per år

• Registrering kr. 1.000,-

• Driving range kr. 800,- per år



Medlemskab – Hjortespring 18 huller

Standard medlemskab

• Senior kr. 7.250,- per år

• Indskud kr. 7.500,-

• Kræver stor slagprøve, bestået teori og max 52 (50 for indslusning) 

i HCP

• Indskud fra Marbæk modregnes i indskuddet

• Benyttelse af træningsfaciliteter på Hjortespring 

(driving range, putting green, indspilsbane)



Overgang fra Marbæk til Hjortespring

Forudsætning: Stor slagprøve, teoriprøve og maksimum 52 i HCP

• Klubhus med bade- og omklædningsfaciliteter mm

• Mulighed for at leje rum til bag

• POT&TOT café

• Sekretariat

• Driving range og bunker træning



Ændring af medlemskab

• Man kan ændre sit medlemskab to gange om året

– hhv. inden 1. maj og 1. november, idet vi har to måneders varsel i 

forhold til kontingent opkrævning.

Hvis man ændrer til fx et minimedlemskab, og året efter ønsker at blive 

fuldt medlem igen, så skal man ikke betale indskud igen, men det 

kræver at vi har plads 



Greenfee aftaler

Forudsætning: Hjortespring fuldtidsmedlem



Firkløveren

Forudsætning: Hjortespring fuldtidsmedlem

• Kr. 550,- for hele perioden 1. maj til 31. oktober

• Bestilles ved at kontakte Sekretariatet

• Typisk Early Birdie indtil ultimo april
Hjortespring

Værløse

Mølleåen

Hillerød



Undervisning



PRO’erne

Pro´erne har base i klubkontoret



Undervisning



Vintertræning og simulatorgolf

• Vintertræning tilbydes senere på året (også med TrackMan)

• Træning og virtuelt spil med TrackMan

Sommer: 1 Simulator

Vinter: 2 Simulatorer



Lektioner (prisstigning på vej)



Andre træningstilbud

• Golftræningstur til fx Portugal/Spanien med pro´erne, i foråret -

Super lærerigt, og mulighed for at lære andre medlemmer at 

kende - Tjek pro-tavlen i klubhus eller spørg pro´erne.

• Sommerskole (i uge 29) 5 dage, 2.195 kr.

• Ydermere står pro´erne altid parat til gode råd og vejledning, 

også med hensyn til køb af udstyr, nye grib etc. - spørg endelig 

hvis du leder efter noget bestemt.



Hvor booker jeg undervisning?



Så skal der spilles…



Nogen at spille med

• Deltag i klubbens turneringer

• Tilmeld dig Herre-, Dame- eller Seniorklub

• Tirsdag- og torsdagsturneringer på Marbæk

• Facebook-gruppen‘Hjortespring Golfklub - Spil sammen’

• Golf & Gifler og lignende arrangementer for nye medlemmer

• Skriv dig gerne på en bold

• Lav aftaler indbyrdes mellem begyndere



Klubber-i-klubben

Dameklub

• HJGK medlemmer

• Max hcp 41

• Spiller tirsdag 
(maj-august)

Herreklub

• HJGK medlemmer

• Max hcp 42 
(højere hcp spiller i hcp 42)

• Spiller onsdag 
(maj-august)

Seniorklub

• HJGK medlemmer

• Min 60 år

• Max hcp. 40 
(højere hcp spiller i hcp 40)

• Spiller torsdag 
(hele året)

Dameklubben | Hjortespring 
Golfklub (hjgk.dk)

Herreklubben | Hjortespring
Golfklub (hjgk.dk)

Seniorklubben | Hjortespring
Golfklub (hjgk.dk)

Gennemgående sommerturneringer, hvor årets vindere kåres sidst på sæsonen. 
Herre- og dameklub opdeler i rækker efter handicap (A-, B-, C-række osv.)
Udover golfen er der i alle tre klubber fokus på socialt samvær.

https://hjgk.dk/dameklubben/
https://hjgk.dk/herreklubben/
https://hjgk.dk/seniorklubben/


Golf & Gifler – hyggematch for nye medlemmer

• 18-hullers hyggematch med socialt samvær.

• Arrangement for nye medlemmer på Hjortespring og Marbæk.

• Fokus på at udvide sit netværk og evt. finde flere spillemakkere.

• Invitation sendes pr. mail til 

nye medlemmer.

• 2-3 arrangementer pr. sæson.



FB: Hjortespring Golfklub – Spil sammen

Søg efter Hjortespring golfklub – spil 

sammen og tryk på ikonet + Bliv 

medlem, så vil du få en besked så 

snart du er blevet medlem af gruppen.



Hjortespring Golfklub – Spil sammen

• Facebook-gruppen er for 

alle der ønsker at spille på 

Hjortespring eller Marbæk,

og som melder sig ind i 

gruppen

• Et sted at etablere kontakt 

til andre medlemmer af 

klubben med henblik på 

at spille sammen



Marbæk – Faste aktiviteter

Mandag Tirsdag Torsdag

Begynderturnering 
Gunstart (tid og sen runde)

Tirsdagsturnering
Gunstart kl.18:00

Torsdagsturnering
Løbende start fra kl.17:00

Hcp: 30-99 Hcp: 8-54 
(inddeles i 3 grupper)

Hcp: 30-79 

Tilmelding senest 
fredag kl. 12:00

Tilmelding senest 
søndag kl. 12:00

Tilmelding senest 
onsdag kl. 12:00

Pris: - Pris: 35 DKK Pris: 20 DKK



Vintergolf

• Banerne er også åbne om vinteren

• Der spilles med fairway-måtter for at beskytte banen

• Marbæk: 9 huller, hvor der spilles fra almindelig teested til 

sommergreen (i perioder etableres vintergreens)

• Hjortespring: 16 huller, hvor der spilles fra vinterteested til 

vintergreens

• Der bookes tid i GolfBox som sædvanligt



Godt at vide



Spil i rask 
tempo

Luk 
hurtigere 
spillere

igennem

Spil 
sammen –
inviter ind i 

bolden



Dresscode

Vær opmærksom på at reglerne kan variere fra klub til klub



Greenkeeper-teamet

• Pas godt på vores greenkeepere, de arbejder for os

• Arbejdende personale på banerne har ALTID fortrinsret



Baneservice

Opgave

• Vejlede, rådgive og hjælpe medlemmer og gæster – med 

udgangspunkt i klubbens ordensregler 

• Regelmæssig kontrol på banerne (fx bagmærke, rettighed til 

at spille på banen, greenfee, tempo, pitchfork, baneomsorg)

Formål

• Bidrage til en god oplevelse for alle spillere på banen



Frister ved tidsbestilling og -bekræftelse

Bestilling og bekræftelse af tid | Hjortespring Golfklub (hjgk.dk)

https://hjgk.dk/tidsbestilling/


3 No-show = 14 dages karantæne

• Tid bekræftes senest 1 min. før tee-tid (bestilt)

• Bookede tider bekræftes i klubben (på skærm i klubhuset eller via 

GolfBox app – 2 km radius)

• Manglende bekræftelse = No-show

• Max. 2 No-show registreringer inden for en kalendermåned. 3 eller 

derover, giver 14 dages karantæne fra GolfBox – for tilmelding til 

turneringer og tidsbestilling

• Gælder Hjortespringbanen (ikke Marbæk)



Boldrendetider

• Kan kun bestilles på selve dagen 
og kun på skærmene i klubhuset

• Kun første ledige boldrendetid



Tak for i dag
og kom godt hjem


