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Skanderborg Golf Klub 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. 

 

Et prøvemedlemsskab for 2019 

indeholder: 

• Lån af begynder golfsæt, så du kan 
komme i gang med at spille golf uden de 
helt store omkostninger. 

• 6 lektioner hos vores protræner 
• Regelundervisning  
• Fri benyttelse af driving range, par 3 bane 

og  klubbens andre faciliteter 
• Deltagelse i begynderturneringer efter 

bestået spillerprøve 
• Vejledning fra begynderudvalgets 

medlemmer 
 

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 1∕2 årsmedlemskab minus kr. 

1.000, Dvs. restbetaling for 2019 er kr. 2.350. 

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 driving range. 
• Fri benyttelse af klubbens faciliteter 
• Deltagelse i begynderturneringer. 
• Vejledning fra begynderudvalgets     

medlemmer 

Hvordan bliver du medlem? 

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.skanderborggolfklub.dk 

Skanderborg Golf Klub 

Hylke Møllevej 2  

8660 Skanderborg  

Tlf. 86 53 86 88 

golf@skanderborggolfklub.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 igennem starten af 

golfens finurligheder, hvorefter 

begynderudvalget vil stå for den videre 

introduktion. 

 

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. 

  

 

http://www.skanderborggolfklub.dk/
mailto:golf@skanderborggolfklub.dk
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Træningsstart. 

Der er begyndertræning 

Mandag 17.00‑18.30 

Tirsdag 11.00‑12.00 

Torsdag 18.30‑19.30 

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. 

1. lektion  

Gennemgang af udstyr. Greb, opstilling og 

svingteknik. 

2. lektion  

Greb, opstilling, svingteknik og putting. 

3. lektion  

Greb, opstilling, svingteknik og chipping 

(kort indspil til green) 

4. lektion  

Svingteknik og pitching (højt indspil til green) 

5. lektion  

Svingteknik og bunkerslag. 

6. lektion  

Introduktion til køller og repetition 

Som prøvemedlem har du fri mulighed for at 

benytte træningsfaciliteterne og korthulsbanen 

mellem de forskellige lektioner. 

Undervisning i regler og etikette 

Derudover er der en aften med undervisning i 

golfregler og etikette (opførsel på banen).  

Du vil også få oplyst forskellige links til sider 

med yderligere regelstof.  

Herefter skal du via 

www.golf.dk/regelproeve  

bestå en test.  

Når du har gjort dette, får klubben besked fra 

DGU (Dansk Golf Union), og din regelundervisning 

er så gennemført. 

Begynderturneringer 
I forløbet skal du deltage i 4 begynderturneringer, 

som begynderudvalget arrangerer. Her vil du 

lære alt om spillets flow, den praktiske 

anvendelse af regler og opførsel på banen 

(etikette).  

Hvis du ikke har mulighed for at deltage i 

begynderturneringerne, kan du få tildelt en 

mentor, som vil gå de 4 runder med dig. 

Se mere om tilmelding til begynderturnering på 

næste side. 

Spilleret til stor bane 
Når du har været igennem alle dine 

svinglektioner, haft regelundervisning og spillet 4 

begynder-turneringer, får du spilleret til den 

store bane.  

Styring og koordination af dit forløb foretages af 

træneren og golfmanageren. 

Som fuldt betalende medlem af klubben kan man 

deltage i alle de begynderturneringer, man måtte 

ønske. 

Når du har opnået din spilleret og du har 

indmeldt dig fuldt i klubben, udleveres der fra 

DGU et 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 

selvom du har opnået spilleret. 

http://www.golf.dk/regelproeve
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Tilmelding til en begynderturnering 

foretages via Golfbox. 

Du kan tilmelde dig alle de turneringer, som 

er tilgængelige via Golfbox. Se hvordan du 

tilmelder dig under ”Golfbox”.  

 

Sidste frist for tilmelding til en 

begynderturnering er mandag kl. 18.00 før 

turneringen. Det koster 50 kr. at deltage i en 

begynderturnering.  Pengene går til præmier. 

Du betaler via MobilePay enten før 

turneringen eller ved registreringen til 

turneringen. 

 

Se mere om begynderturneringer på 

hjemmesiden 

Du kan på begynderudvalgets hjemmeside 

finde alt om, hvornår der er begynder-

turneringer, hvornår du skal møde, og hvad 

det koster, og du kan finde navne og telefon-

numre på begynderudvalgets medlemmer. 

Du finder siden ved at gå ind under  

https://www.skanderborg-golfklub.dk/  

Derefter vælger du 

Medlemmer/section/begynder 

Du kan også tilgå siden direkte med dette link 

https://www.skanderborg-golfklub.dk/begyndere/ 

Vi vil også foreslå dig at tilmelde dig 

Skanderborg Golfklubs Facebook-gruppe, 

som er oprettet for at kunne kommunikere 

med andre begyndere, feks. om at tage ud at 

spille sammen 

Golfbox 

Golfens administrationssystem er golfbox.dk. 

Logon foregår på denne måde: 

 

Brugernavn: 

Her anvender du dit medlemsnummer, som 

er 70-xxxx. 

Du kan finde dit medlemsnummer på 

fakturaen, som du modtager for din 

indmeldelse. 

Password: 

Dette får du sendt fra DGU. 

 

I venstre side finder du ”Klubturneringer”. 

Her kan du finde alle de turneringer, som 

finder sted i klubben – herunder også 

begynderturneringer, og du kan foretage 

tilmelding. 

HUSK altid at få din markørs medlemsnr. -  

det 

skal du bruge når du registrerer din score, så 

markøren efterfølgende kan godkende din 

indtastning i Golfbox. 

Handicapregulering og opførsel på 

banen 

På begynderudvalgets side kan du se, 

hvordan du bliver reguleret i handicap, og 

hvordan man opfører sig på banen. 

https://www.skanderborg-

golfklub.dk/begyndere/ 

 

Vi ønsker dig velkommen i Skanderborg Golf 

Klub og håber, at du vil tilbringe rigtig mange 

gode timer sammen med os. 

https://www.skanderborg-golfklub.dk/
https://www.skanderborg-golfklub.dk/begyndere/
https://www.skanderborg-golfklub.dk/begyndere/
https://www.skanderborg-golfklub.dk/begyndere/

