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Begyndere – Golfskole 

 

Ved tilmelding betales golfskole og BEGYNDERKORT udleveres (Skal være synlig på golfbag) 

 

Golfskolens forløb – 5-6 uger (Teori bliver muligvis direkte efter afslutning på træning ved en af de første 5 

lektioner).  

 

1. Lektion er mandag aften kl. 17.00 eller kl. 19.00 hvis der er fuldtegnet kl. 17.00. 
 

a. Modtagelse af klubbens repræsentant og fremvisning af anlæg ½ time (Første dag mødes 
ind ½ time før – dvs. kl. 16.30 eller 18.30. 

b. Der afvikles herefter 5 på hinanden følgende træningsdage, med følgende indhold, der kan 
være byttet om på rækkefølge af lektioner.  

1. Lektion: Grundlæggende svingteknik og slagtræning fra Drivning range. 
2. Lektion: Puttetræning på green og slagtræning. 
3. Lektion: Indspilstræning til green. 
4. Lektion: Træning i slag fra sand bunker. 
5. Lektion: Opsamling på alt det du har lært eller måske har glemt. 
6. Lektion: Teori-lektioner, med afsluttende prøve.  

  
a. Udendørs regel gennemgang (husk varmt tøj) 
b. Regelgennemgang med Power Point i mødelokalet. 
c. Prøve (som gruppearbejde).  

 

 

Begynderturneringer på kort bane 1 x 9 huller afholdes hver torsdag med hjælpere fra begynderudvalget. 

 

Begynderen kan frit spille på kortbane og benytte træningsanlæg, samt låne udstyr i de 3 mdr. et 

prøvemedlemsskab varer. 

 

Efter de 3 mdr. kan begynder indmelde sig i klubben, som Fultidsmedlem, mod betaling af kr. 2.500 for 
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og kr. 1.250 for Ungdom t.o.m 25 år og studerende. Efter indmeldelse har de som medlem ret til at 

spille på Hele klubbens anlæg i resten af kalenderåret. 

 

Alternativ kan man tegne et Flexmedlemsskab som koster kr. 500 for resten af året, hvorefter man har 

ret til at benytte træningsanlæg og spille på Pay & Play bane, og spille Sea side Bane mod betaling af 

Greenfee.  (Der kan dog en gang årligt købes 4 stk. Greenfee for en pris af kr. 1.000). 

 

Begyndere starter på klubbens korthulsbane (som består af 7 par 3 huller og 2 par 4 huller).  

 

- Korthulsbane skal gennemføres på 56 slag eller derunder eller 
med min. 18 stableford point – Ud fra spilleren har tildelt ekstra 
3 slag pr hul, svarende til 27 ekstra slag. Det betyder spilleren 
har 6 slag på par 3 huller og 7 slag på par 4 huller, til at lave 2 
point. – Runden med min. 18 point skal ske i overværelse af én 
fra begynderudvalget. 

- Herefter er man berettiget til at deltage i Klub 9. 
- Når der er gennemført minimum 2 lektioner ved træneren. 
- Teoriundervisning er påbegyndt. 

 

Begyndere kan deltage i Klub 9, når de er spillet fri på kortbane (9 huller), når der er gennemført minimum 

2 lektioner ved træneren og teoriundervisning,  er påbegyndt og gerne med bestået afsluttende prøve. 

     

Klub 9 turneringer afholdes hver torsdag, på Sea side Bane, stor bane (9 huller). 

- Klub 9 starter i Handicap 72. 
- Klub 9 er spillet fri når der er opnået scores – svarende til Handicap 54.  
- Klub 9 medlemmer skal gennemføre mindst 2 ”Klub 9 matcher”, med 

deltagelse af begynderudvalget, for at opnå begynderudvalgets 
godkendelse. Godkendelsen indebærer spillebevis til 18 huls banen.  

- Klub 9 medlemmer med spillebevis til 18 huls banen, må indtil de er spillet 
fri (hcp 54), kun spille på stor bane, når de spiller sammen med en spiller 
med DGU Kort. Kun medlemmer af begynderudvalget eller mentor må 
medtage mere en 1 spiller, der har over hcp. 54. 

- Der kan max. Deltage 3 Klub 9 medlemmer i en bold. 
 

Har en begynder ikke spillet sig ned i hcp. 54 inden for 8 uger, iværksættes ekstra træning, hvis nybegynder 

har ønske herom, der laves plan for ekstra træning i.: 
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• Putting 

• Indspil 

• Sand bunker slag 

• Slagtræning fra Driving range. 
 

Evt. ekstra træning foretages om mandagen kl. 15.00 – 15.50 eller kl. 18.10 – 18.50, ved klubbens Pro 

Træner. Man skriver sig på liste, som hænger på tavle ved indgangsdør til Kontor.  

 

Begyndere/Klub 9 kan frit deltage i ”Torsdagsturneringerne” i prøveperioden. Indmelder man sig i klubben 

efter prøveperioden, kan man resten af  

                                           kalenderåret, ligeledes fortsætte med at deltage i Klub 9 i resten af sæsonen.  

 

Ved opnåelse af Handicap 54, kan DGU kort udstedes, hvis man indmelder sig i en Golfklub og indbetaling 

af kontingent.  – Fuldtids eller Flex, efter spillers ønske.  Klubben rådgiver gerne omkring dine muligheder.  

Med venlig hilsen 

 

Løgstør Golfklub 

 

Per Olsen 
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