Den gode begyndelse

Praktiske oplysninger

Alle kan få fornøjelse af golf og lære den
grundlæggende teknik i løbet af et begynder-forløb i
klubben.

Indmeldelse

Vores trænere tilrettelægger et forløb, der passer til
dit udgangspunkt.
Dit begynderforløb kan sammensættes, næsten som
du ønsker, så der tages hensyn til arbejde, familie og
andre vigtige ting.
Dit begynderforløb strækker sig typisk over et par
måneder, men kan tilpasses individuelt alt afhængig
af, hvor nemt du har ved at lære det.
Begynderforløbet afsluttes med trænerens
godkendelse af dine opnåede færdigheder som ny
golfspiller, bl.a. spil på kortbanen.
Du er herefter klar til at deltage i
Begynderturneringer, som er sidste tiltag, inden du
kan blive fuldtidsmedlem i Skanderborg Golfklub.

Klubbens kontor har åbent alle hverdage (se
klubbens hjemmeside). Send mail til:
golf@skanderborg-golfklub.dk eller ring til
8653 8688.

Påklædning og udstyr
Praktisk tøj og kondisko.
Du låner eller lejer udstyr i golfklubben.
Ekstra bolde mm kan købes i shoppen ved kontoret.

Mødesteder
Træning : driving range
Regelundervisning : mødelokale ved restaurant.
Begynderturnering : kælderen ved puttebane

Færdsel på banen
Vi glæder os til at hjælpe dig i gang med golfspillet
og alle dets finesser og fornøjelser.

BEGYNDER

Tag altid hensyn til andre på banen/træningsområdet
Benyt egne bolde på kort-bane og 18-huls banen
Medbring altid medlemsbevis

Kontakt
Træner Karsten Kirsch , 50900863
Begynderudvalg, Peter Olesen, 30238508
Kontor, manager Stig Jensen 86538688

SKANDERBORG GOLF

Velkommen

Prøvemedlemskab

Begynderforløb

Som ny golfspiller i Skanderborg golfklub bliver du
en del af et fællesskab med plads til alle uanset
alder og golfambitioner.

Indhold

Træning

Vi vil gøre alt for, at du skal få den bedst mulige
start på dit nye golfliv og vi står altid klar med råd
og vejledning til dig.
Denne folder vil forhåbentlig give dig svar på nogle
af dine spørgsmål i forbindelse med din start som
golfspiller.
Har du brug for flere informationer er du altid
velkommen til at kontakte klubbens kontor.

-

Gruppelektioner efter behov med træner
2 timers regel- og etiketteundervisning
Spil på kortbane med vejleder
Online regelprøve

Velkomstpakke
-

Regelbøger
2 bolde
Tees og pitchfork
markeringsmærke
Boldkort til træningsbolde i prøveperioden.

Mandage kl. 18 – 19
Torsdage kl. 18 – 19
Hver anden lørdag kl. 13 – 14
Ved tæning på mandage er der mulighed for spil på
kortbanen med vejleder.

Regelundervisning
Afholdes efter behov, - ca hver 14. dag

Udstyr
-

Skanderborg golfklub startede i 1992 og har i dag
ca. 700 medlemmer i alderen 6 år til 80+
Klubbens anlæg består af en flot 18-huls bane, en 6huls kortbane, overdækket driving range og
træningsområder både ved klubhus og driving
range.
Restauranten er åben for alle og serverer god
hjemmelavet mad i flotte lokaler med udsigt over
golfbane og Skanderborg sø.
Shoppen drives af træneren og har et bredt udvalg
af udstyr og beklædning.

Gratis lån af golfsæt. Men vi anbefaler at
leje et sæt hele perioden (leje kr. 400,-) og
tage det med hjem. Leje refunderes ved køb
efterfølgende
Gratis brug af træningsbolde på
træningsområder.

Spillerettigheder
-

Fri adgang til kortbanen
Adgang til 18-huls banen med erfaren
golfspiller
Deltagelse i Begynderturneringer (matchfee
til præmier)med vejleder på 9 huller.

Økonomi
-

Prisen for prøvemedlemskab er 1000 kr

Begynderturneringer – 9 huller
Afholdes hver onsdag kl. 17.45 med vejleder
Tilmelding i Golfbox.

