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Kom og spil med alle os i Løgstør Golfklub 

 

Opstart af begynderhold: 

Vi starter nye hold op på følgende dage – Mandag, den 24. april, mandag, den 5. juni og mandag, 

den 14. august. 2023.  

 

Begyndere tilmelder sig et opstartshold og modtager yderligere instruktioner om forløbet af 

begynderudvalget, som også tilbyder at man kan deltage i fællestræning hver torsdag i Klub 9, her 

er start kl. 17.00.  

 

Et golfskoleophold løber over 5 mandage (lektioner, med start enten kl. 17.00 eller 19.00. 

 

Velkommen til Løgstør Golfklubs intropakke med golfskole og  

3. mdr. prøvemedlemsskab 2023. 

 

Intropakken indeholder.: 3 mdr. med ret til at benytte klubbens træningsanlæg, frit spil på Pay 

and Play bane, lån af udstyr, regelbog, golfhandske, tæller til golfslag, pose med Tee, 10 Sø 

Golfbolde, markeringsmærke og pitchfork. Golfskole med 5 lektioner og teoriundervisning, som 

afsluttes DGU Regelprøve. Adgang til klub 9 samt 2 stk. Greenfee til Pay & Play Bane, så du kan 

tage en ven med ud og spille.  

 

Golfskolen giver dig en grundig indføring i golfsporten, så du når prøverne er bestået – kan spille 

golf verden over. Alle begyndere gennemgår et forud tilrettelagt forløb med teori (Golf kørekort), 

samt 5 lektioner med klubbens Pro.  

 

Sådan bliver du medlem af klub 9.: Du spiller på Pay and Play banen, hvor du spiller en runde  

på 9 huller, 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 en` fra begynderudvalget. Herefter bliver du optaget i Klub 9, hvor du 

kan opnå banetilladelse. (Se her om senere) 

 

 

 

 

 

Mandag er der træning for begyndere under ledelse af klubbens Pro 
 

1. Lektion: Grundlæggende svingteknik og slagtræning fra Driving range. 

2. Lektion: Puttetræning på green og slagtræning. 

3. Lektion: Træning i indspil til green. 

4. Lektion: Træning i slag fra sand bunkeren.  

5. Lektion: opsamling på alt det du har lært eller måske har glemt. 
 

Imellem ovennævnte lektioner afholdes teori-lektioner, med afsluttende prøve. 
 

a) Udendørs regel gennemgang (husk varmt tøj). 

b) Regelgennemgang med Power Point i mødelokalet.        

c) Prøve (som gruppearbejde) 

 

 

 

Klubbens Pro Træner 
Allan Høgh 

1. træningslektion er udslag fra drivingrang og 
gennemgang af grib mm 



 

  

Begynder træning og Spil sammen i Klub 9 

Torsdag kl. 17.00 er der træning for begyndere under ledelse af klubbens begynderudvalg og 

med følgeskab af MENTOR på Pay and Play banen. Når du har spillet denne i max. 56 slag, 

eller har scoret 18 point på 9 huller. Bliver du optaget i Klub 9, med mulighed for at opnår 

banetilladelse, til Sea side banen, hvor du starter i hcp. 72.  

Klub 9 spiller hver torsdag (27.4 – 25.9) kl. 17.00, hvor vi skal starte ved hullerne. Der 

startes på flere huller samtidig (gunstart), og derfor skal du møde senest kl. 16.50. Evt. 

opvarmning på drivingrange og puttetræning skal være afsluttet forud for mødetidspunktet.  

Uden for dette tidspunkt kan du aftale nærmere omkring tidspunkt med din Mentor. Klub 9 

spiller altid 9 huller på stor bane (Sea side banen), og du kan undervejs få råd og vejledning i 

hvordan du færdes på banen, samt i de mest almindelige brugte golfregler. Mentor underviser 

ikke i golf spillet, da det alene er klubbens Pro, der varetager instruktionen i slag. 

Altså er det her du som begynder og medlem af Klub 9 træner og spiller sammen med andre, 

der er på ca. samme niveau som du selv. 

Efter spillet samles Begyndere og Klub 9 i klubhuset og snakker om dagens spil, regel 

spørgsmål samt præmieoverrækkelse. Det er også her der kan aftales næste runde med din 

Mentor. 

Mentor: 

Løgstør Golfklub kan tilbyde dig en MENTOR. Din Mentor kender klubben, og giver dig en 

rundvisning og en god fælles golfoplevelse. Vi anbefaler alle nye medlemmer af klubben at 

tage imod tilbuddet, og herved straks lærer andre medlemmer at kende. Du kan selv finde 

dig en Mentor, hvis du allerede kender en i klubben, som du vil være tryg ved at blive guidet 

rundt af, og altid kan henvende dig til. Ellers kan du blot henvende dig til en fra 

Begynderudvalget. 

Begyndere: Medlemmer uden banetilladelse til Sea side banen, spiller på Pay and Play 

banen. 

Klub 9: For medlemmer med handicap mellem 36 til 72 på Sea side banen 

9 hullers Pay & Play bane.: Kan frit benyttes i Prøveperioden, det samme gælder for øve 

område med indspil og putte green, træning i sand bunker samt udslagsbane med frie bolde. 

Banetilladelse for Klub 9 på 18. hullers Sea side banen.: Kræver minimum 2 runder, 

med Mentor eller et medlem fra Begynderudvalg. Herefter kan der spilles sammen en som 

har DGU kort (Hcp. max 54). Alene medlemmer af begynderudvalget eller Mentor må 

medtage mere end 2 spillere med hcp 54 eller mere i samme bold. 

Intropakke med Golfskole og 3 mdr. prøvemedlemskab koster kr. 995 – Når beløbet 

er indbetalt på klubbens konto 9070-0000273244, eller på Mobil Pay: 45352, modtager du 

bag mærke som skal være synlig på golfbag, når du er på anlægget. 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

      

  

 

Vi ses i 

 

 

Medlemskab af Løgstør Golfklub 

Ved indmelding i Løgstør Golfklub, inden udløb af den 3 mdr. prøveperiode, kan du 

mod betaling af 3.000 kr. for Senior og kr. 1.500 for studerende og unge op til 25 år, 

få lov at spille i klubben resten af året. 

Ved opnåelse af handicap 54 – og efter indmeldelse i Løgstør Golfklub – udstedes 

DGU-kort, som giver dig fuld adgang til Sea side banen, samt adgang til spil på andre 

golfbaner verden over, mod betaling af Greenfee. Herefter betales sædvanligt 

kontingent iht. klubbens takster, som kan ses på klubbens hjemmeside. 

Mere information 

Vi fortæller rigtig gerne meget mere om vores dejlige klub, men for ikke at tage 

pusten fra dig, med alt for meget information på én gang, vil vi i stedet anbefale dig 

at læse videre på Klubbens hjemmeside: www.logstorgolfklub.dk  

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at henvende dig til Begynderudvalget.: 

Formand.: John Jørgensen, tlf. 22252742, mail: dojo@stofanet.dk 

Udvalgsmedlem.:  Jan K. Larsen, tlf. 40468491 mail: kronborg.jan@live.dk     

                           Per Søborg, tlf. 20883307, mail: ps_soborg@stofanet.dk                                                                  

Teori lektioner: Jens Erik Kristensen tlf. 29623497, mail pivk@mail.dk 

Bestyrelsens repræsentant: Per Olsen, tlf. 24696462, mail: tranevej5@privat.dk                                                                    

Klub Pro: Allan Høgh, tlf. 40522768, mail: pro@aarsgolfklub.dk 

 

       

 

Ved sæsonafslutningen kåres årets BEGYNDER, hvor alle golfskoledeltagerne dyster 

om æren. Matchen afsluttes med præmieoverrækkelse og lidt godt fra grillen. 
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