
DIT BEGYNDERPROGRAM 
- start 12. maj 2022 (Hold 4 - Kun for kvinder)

Modul Dato Mødested og indhold

Modul 1: Intro og slag-
træning. 

Torsdag d. 12. maj

Vi mødes i Pejsestuen kl. 16.30 (i klubhuset), hvor vi gennemgår 
begynderforløbet, og du får udleveret din startpakke. Du får  
undervisning og træning i forskellige slagtyper. 
Kl. 18.30 går vi tilbage til Pejsestuen og slutter aftenen af med Tapas 
og rosé.

Modul 2: Regler Tirsdag d. 17. maj
Vi mødes i pejsestuen kl. 17.00 til teoriundervisning og introduktion 
til golfreglerne. 
Efter regelundervisningen kl. 19.00, går vi en tur i de skønne omgivel-
ser. Vi er tilbage ca. kl. 20.00

Modul 3: Slagtræning Torsdag d. 19. maj
Vi mødes ved boldautomaten kl. 16.30 til slagtræning.
Vi slutter aftenen på terrassen/i restauranten med kaffe og kage

Modul 4: Banevejled-
ning

Tirsdag d. 24. maj

Vi mødes i receptionen kl. 17.00 til banevejledning. Efter dette 
modul er du klar til selv at spille på 9-hulsbanen. Det skal dog være 
med et andet medlem, der har banetilladelse. 
Efter Banevejledning samles vi i restauranten til aftensmad.  
Drikkevarer er for egen regning. 

Modul 5: Slagtræning Torsdag d. 26. maj
Vi mødes ved boldautomaten kl. 16.30 til slagtræning.
Efter træning går vi ind i Pejsestuen og slutter dagen af med Yoga.

BegynderMix* Mandag d. 30. maj
Første mulighed for begyndermix. Vi mødes i receptionen kl. 17.00. 
Husk tilmelding på Golfbox!

Modul 6: Afslutning - 
info og regelprøve

Tirsdag d. 31. maj
Vi mødes i Pejsestuen kl 17.00. Regelprøve og efterfølgende  
information om dine muligheder i klubben.
Efter regelprøven slutter vi forløbet af med Tapas og rosé.

Fællestræning
Hver tirsdag i 
begynderforløbet

Få kompetent instruktion hver tirsdag i dit begynderforløb.  
Mere information i Golfbox, hvor du også tilmelder dig.

*Du behøver ikke spille BegynderMix hver mandag, men vi anbefaler, at du deltager i så mange som muligt. 
For at bestå dit begynderforløb skal du gennemføre én runde, hvor du laver minimum 18 point pr. runde.


