Informationer til nye golfspiller
Hvordan bliver du medlem.?

Skanderborg golfklub kan tilbyde et prøvemedlemskab med en varighed på 3 måneder,
som introduktion til golf og ikke mindst, den
rette måde at lære spillets finesser på.

Ved at udfylde og aflevere vores
indmeldelsesblanket, som du kan få ved at
kontakte sekretariatet.
Du kan også printe den ud fra vores
hjemmeside www.skanderborg-golfklub.dk

Et prøvemedlemsskab for 2018 indeholder:










Lån af begynder golfsæt. Så du kan
komme i gang med at spille golf uden
de helt store omkostninger
Fri træning hos Pro’en
Regelundervisning og spilleprøve på
par 3 banen
Fri benyttelse af drivingrange
Fri benyttelse af klubbens andre
faciliteter
Deltagelse i 36-54 turnering efter
bestået spillerprøve
Vejledning fra begynderudvalgets
medlemmer

Skanderborg Golf Klub
Hylkemøllevej 2
8660 Skanderborg
Tlf. 86 53 86 88
golf@skanderborg-golfklub.dk

Efter indmeldelse som prøvemedlem
Efter, vi har modtaget din indmeldelse,
opretter vi dig som prøvemedlem i
Skanderborg Golf Klub, hvor vi kan glæde dig
med at blive introduceret til golfens herlige
oplevelser.
Vores protræner vil både i teori og praksis
guide dig i gennem starten af golfens
finurligheder, hvorefter begynderudvalget vil
stå for den videre introduktion.

Prisen for 3 måneders prøvemedlemskab er
kr. 1.000,-.
Vælger du herefter at blive fuldgyldigt
medlem godtgør vi dig dit prøvemedlemskontingent på kr. 1,000,-. Da halvdelen af
sæsonen er forbrugt bliver betalingen et ½
års medlemskab minus kr. 1.000,- Dvs.
restbetaling for 2018 er kr. 2.250.

Du kan glæde dig til at komme i en klub, hvor
vi sætter det sociale klubliv højt.
Du er altid velkommen til at henvende dig til
træneren i sekretariatet eller til medlemmerne
i begynderudvalget, hvis du har spørgsmål
vedr. prøvemedlemsskabet, klubben, udstyr
eller andre golfrelaterede spørgsmål

Er du ikke klar til at blive fuldgyldigt medlem
kan du forlænge dit prøvemedlemsskab for
resten af året for kr. 1.500,- for det får du
mulighed for







Frit spil på par 3 banen
Fri benyttelse af drivingrange.
Fri benyttelse af klubbens faciliteter
Deltagelse i 36-54 turnering.
Vejledning fra begynderudvalgets
medlemmer
Når du når ned i hcp. 46 må du spille
den store bane. (Gælde kun banen i
Skanderborg golfklub og man kan ikke få udleveret
DGU kort)
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Træningsstart.

deltage i 36-54 turneringerne, kan du få tildelt
en mentor, som vil gå de 4 runder med dig.

Der er begyndertræning hver mandag kl. 1718.30 og hver onsdag fra kl. 11-12 og 17-18

Når du har spillet 4 runder 36-54 turneringer
evaluerer træner og begynderudvalget om du
er klar til stor bane. For at opnå spilleret skal
du på begynderaftenerne vise forståelse for
spillets flow, viden om regler og for selve
spillet.

Lektionerne er som følger:
Træningsforløbet for begyndere foregår på
hold med 6-8 deltagere. Træningen bliver
planlagt af træneren i samråd med
prøvemedlemmerne, så alle tilgodeses.

Styring og koordination af dit forløb holder
træneren styr på og spilleret gives også af
træneren. Som fuldt betalende medlem af
klubben kan man deltage i alle de begynder
turneringer man måtte ønske.

1. lektion
Gennemgang af udstyr. Greb, opstilling
og svingteknik.

3. lektion
Greb, opstilling, Svingteknik og chipping
(kort indspil)

Når du har opnået din spilleret og du har
indmeldt dig fuldt i klubben udleveres der
DGU kort, som er dit bevis på at du er
golfspiller og medlem af klubben. Der kan
ikke udleveres DGU kort hvis du ikke er fuldt
betalende medlem af en golfklub, heller ikke
selv om du har opnået spilleret/frigivelse.

4. lektion
Svingteknik og pitching (højt indspil til green)

Tilmelding til en 36-54 turnering gøres via
golfbox.

5. lektion
Svingteknik og bunkerslag.

Du kan tilmelde dig alle de matcher som er
tilgængelig via golfbox. Se hvordan du
tilmelder dig på næste sidde. Sidste frist for
tilmelding er mandag kl. 18.00 før
turneringen.

2. lektion
Greb, opstilling, svingteknik og putting.

6. lektion
Introduktion til køller og repetition
Derudover er der en aften med 2 teoretiske
lektioner, hvor du bliver undervist i
golfreglerne, spilleforløb og etikette (opførsel
på banen). Du vil også få oplyst forskellige
links til sider med yderligere regelstof.
Herefter skal du via www.golf.dk/regelproven
bestå en test. Når du har gjort dette, får
klubben besked fra DGU, og din
regelundervisning er så gennemført.

Du kan samtidig med at du melder dig til på
golfbox også bestille mad. Bestilling af mad
er bindende. Matchfee er kr. 40,- som betales
til match-lederen ved registrering.
Matchlederen sidder i kælderen og vil være
der ca. 30 minutter før gunstart.
Alle skal være klar foran kælderindgangen til
klubhuset til at gå ud til start hullet kl. 17:45. i
maj, juni, juli og august i april og september
er det kl. 16:45.
Evt. afbud efter matchen er lukket på golfbox
skal ske direkte til matchlederen. Regnvejr er
ikke gyldig grund til afbud.

Som prøvemedlem har du fri mulighed for at
benytte træningsfaciliteterne og korthulsbanen mellem de forskellige lektioner
I forløbet skal du deltage i 4 begynder
turneringer, som vi kalder 36-54 turnering.
Her vil du lære alt om spillets flow, de mest
anvendte regler og opførsel på banen
(etikette). Hvis du ikke har mulighed for at

Det er kutyme at man mødes i klubhuset efter
matchen for at aflevere scorekort, deltage
ved præmieoverrækkelse samt socialt
samvær.
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