
Velkommen til

Golf er en sund sport for både krop og sjæl.
Golf er både for børn, unge og ældre.
Her er ingen aldersgrænser. Alle som vil, kan lære
at spille golf – det styrker viljen og giver trivsel.

Træningsmatcher på 9-hulsbanen:
Gennem hele sæsonen kan du deltage i hyggelige og lærerige trænings-
matcher. Du skal som minimum deltage i 3 træningsmatcher på 9-huls-
banen. Men vi opfordrer til, at du kommer med til alle de matcher, du
har mulighed for. Ved at deltage i mange matcher, bliver du bedre til spil-
let, bedre til reglerne, og du lærer mange andre spillere at kende.
Træningsmatcherne afholdes om onsdagen sidst på dagen gennem hele
sæsonen. Datoer og starttid fremgår af opslag i klubhuset og kan også i
ses i GolfBox. Vi mødes altid først i greenfee-rummet for at udskrive og
aflevere scorekort. Tilmelding til træningsmatcher i Golfbox senest da-
gen før kl. 16.00.
I disse matcher sendes du ud sammen med erfarne spillere, der kan vej-
lede dig om reglerne samt færden på banen i øvrigt. Der er fælles start
(gun-start) på flere huller, så vi kommer ind på næsten samme tid. 
Efter matchen er der hyggeligt samvær i klubhuset, vi afklarer evt. regel-
spørgsmål, og til sidst er der præmieoverrækkelse.

Træningsrunde på 18-hulsbanen:
Når du har gennemført træning, regler og 3 træningsmatcher, får du til-
delt en mentor, som vil spille med dig på 18-hulsbanen. Din mentor vil
være en erfaren spiller, der kender reglerne og banen godt.
Efter runden på 18-hulsbanen har du gennemført begynderforløbet og
kan få tildelt dit DGU-kort.

Opfølgende træning hos PRO:
2 – 3 måneder efter din træningsstart får du genopfrisket de forskellige
golfslag i en træningslektion hos klubbens PRO.

Flere muligheder for nybegyndere:
I løbet af sæsonen arrangerer Begynderudvalget forskellige andre mat-
cher, som du kan få stort udbytte af at være med til.
I august afholder vi ”Greensome”, - en sjov spilleform, hvor man spiller 2
personer sammen om én bold (én nybegynder og én erfaren).
Vi har en Begyndervenskabsklub. Vi spiller mod/med hinanden én gang
om året. Ulige år i Skærbæk Mølle og i lige år i Outrup.
Vi afholder 9-huls-matcher på 18-hulsbanen gennem hele sæsonen (kræ-
ver DGU-kort).  Som oftest er det mandage sidst på dagen.
Sidst i september eller først i oktober afholder vi vores traditionsrige af-
slutningsmatch for begynder-spillere.
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- klubben med det
gode begyndermiljø



Golf er et dejligt udfordrende spil
I Begynderudvalget vil vi gore vort bedste for at hjælpe dig i gang
med golfspillet.

Vort mål er:
- At nye medlemmer føler sig velkomne og godt modtaget i klubben.
- At nye medlemmer under prøvemedlemskabet opnår de færdig-

heder, som er nødvendige for gode oplevelser på golfbanen.
- At nye medlemmer gennem spillet møder andre af klubbens

medlemmer, og derved har mulighed for nye venskaber.

En vigtig forudsætning for, at dit møde med golfsporten bliver en
succes, er dig selv!
Skal man have glæde af dette dejlige spil, er det meget afgørende, at
man bruger tid på træning. Jo mere du træner, jo ”heldigere” bliver
du!

Begynderfasen er delt i to: den tekniske træning, som klubbens PRO-
træner tager sig af, og så ”alt det andet”, som Begynderudvalget
sørger for.
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Begynderforløbet består af:
Regelundervisning på nettet og 1 gang praktisk regelundervisning på 
banen.
4 x 1½ timers træningslektioner hos klubbens PRO-træner.
Træningsmatcher på 9-hulsbanen.
Træningsrunde på 18-hulsbanen.
1 opfølgende træningslektion hos PROen.

Opstart:
Før din første træningslektion få du udleveret en begynderpakke. 
Denne pakke indeholder bl.a. bøger og informationsblad, som du skal
bruge for at sætte dig ind i golfreglerne.

Regelundervisning:
Regel 1:
I den første uge skal du læse om slagspils-reglerne i ”Den lille regelbog”.
I uge 2 skal du starte på Regelskolen via mail, også kaldet ”Oswald Aca-
dami”. Denne regelskole på nettet afsluttes med en prøve. Når du har
bestået denne prøve, får du tilsendt et diplom.
Regel 2:
Du skal deltage i én praktisk regelundervisning af ca. 2 timers varighed
ude på banen. Denne regelundervisning gennemføres af én af klubbens
regel-instruktører.
Du skal helst have deltaget i 2 begyndermatcher inden praktisk regelun-
dervisning, samt have bestået regelprøven på nettet.

Træningslektionernes indhold:
De 4 træningslektioner hos klubbens PRO omfatter: Lange slag, indspil,
bunkerslag samt putting. Træneren kvitterer for din deltagelse på dit
golfkørekort samt frigiver dig til begyndermatcherne.

Begynderudvalget byder dig velkommen i klubben, vi håber at
se dig til rigtig mange arrangementer.

Adgang til GolfBox: www.golfbox.dk  - brugernavn: 154-(xxxx)
dit DGU-nr) – password: første 6 cifre af personnr.


