
 
 

Vedtægter for De vilde Kaniner i Greve Golfklub 

Ethvert medlem af Greve Golfklub med et handicap på mellem 37 og 54 er automatisk medlem af De vilde 

Kaniner og kan drage fordel af klubbens tilbud, såfremt man ønsker det 

 

Spillere, som opnår hcp. under 37 i løbet af en sæson, kan fortsat deltage i klubbens aktiviteter indtil typisk 

året efter den sæson, hvor spilleren har opnået Hcp. under 37, hvis han/hun anmoder udvalget derom.  

 

Begyndere som i løbet af sæsonen opnår banetilladelse og dermed Hcp. 54 kan benytte klubbens tilbud så 

snart de har meldt sig ind i Greve Golfklub. 

 

Spillere med Hcp. under 37 hvis ægtefælle/samlever er ’vild kanin’ kan – såfremt de påtager sig at dele ud af 

deres viden og kunnen som mentor – efter anmodning få lov til at deltage i de ordinære matcher mandag 

eftermiddag. 

 

Klubben er en del af og refererer til Greve Golfklubs begynderudvalg og dennes forretningsorden. 

 

Klubudvalget består af 

Ole Jensen (Kontakt til begynderudvalget) 

Frank Adrian (Fadderrepræsentant) 

Sven Hansen (Kontakt til begynderne med Hcp. over 54) 

Rikke Overgaard – Spillerrepræsentant og koordinator af Facebookgruppen. 

 

Klubbens formål er 

1. at bane vejen for deltagelse i klubber i klubben (Linksgreverne, Linksgrevinderne og Seniorerne) samt 

Greve Golfklubs øvrige aktiviteter og turneringer. 

2. at fastholde og integrere nye medlemmer i Greve Golfklub efter bestået baneprøve og tildeling af DGU-

kort ved at give dem et spiltilbud, hvor de spiller med andre på samme niveau. 

3. at skabe et netværk og stille værktøjer til rådighed for nye medlemmer i Greve Golfklub som gør dem i 

stand til også uden for de fastlagte matcher at finde spillepartnere samt at hygge sig socialt. 

4. gennem fællesskabet at hjælpe hinanden til at blive bedre golfspillere. 

 

Praktisk om klubben 

Matcher afholdes sammen med Greve Golfklubs kaninmatcher hver mandag (bortset fra 1. mandag i 

måneden) fra kl. 17:00 (Fra slutningen af august startes tidligere ca. 16:00-16:30 afhængigt af dagslyset) og 

afvikles over 9 huller i 3- eller 4- bolde, hvor sammensætningen findes ved lodtrækning eller under hensyn 

til de enkeltes hcp. I løbet af sæsonen afholdes et par turneringer for De vilde Kaniner samt for begyndere og 

faddere/mentorer. Den sidste mandag i september afholder De vilde Kaniner afslutningsturnering.  

 

Matcher og scores 

Matcherne afvikles normalt som stableford fra rød tee for damer og gul tee for herrer. Udvalget kan dog 

indlægge andre typer af matcher i løbet af sæsonen f.eks. parmatcher, hulspil, Texas Scramble etc. Ligesom 

der kan ændres på udslagstee for at skabe variation i matcherne. 

I marts/april måned spilles for-ni (hul 1-9) og hvis muligt med gunstart. I takt med tilstrømningen af nye 

spillere til baneprøver/kaninmatcher rykkes efterfølgende om på bag-ni (hul 10-18) hvor der vil være 

fortløbende start. 

Scorekort samles ind efter endt runde og der føres statistik med henblik på evt. præmier ved sæsonafslutning 

– hvis muligt lægges scores i Golfbox. 



Deltagere i matcher skal møde ved det tildelte teested senest 10 minutter før udslagstidspunkt. Man printer 

selv scorekort og medbringer selv udstyr, bolde, tees, markeringsmærker, pitchfork og blyant. Det vil være 

en god ide at møde ca. ½ time før således at man – især når der spilles på bag-ni – kan starte, så snart banen 

er ledig.  

Begynderudvalget vil tilstræbe, at der for spillere med hcp 50-54 er en fadder eller en mere erfaren spiller 

(mentor) med i bolden således, at nye medlemmer får information om og vejledning i etikette og flow og 

regler.  

Tilmelding til matcherne sker i Golfbox senest torsdagen før. 

Tilmelding er bindende 

 

Medlemmer med handicap i den lavere ende (37-44) kan, såfremt der er mangel på regulære mentorer, blive 

bedt om at være behjælpelig ved at gå sammen med kaniner og assistere dem i deres bestræbelser på at opnå 

banetilladelse og efterfølgende medlemskab af Greve Golfklub og De vilde Kaniner. 

 

Kontingent 

Klubben opkræver ikke kontingent pt. da det er uforeneligt med automatisk medlemskab, men 

medlemmerne kan frivilligt vælge at deltage i evt. klubpræmier ved f.eks. at indbetale et mindre beløb på 

matchdage. 

 


