
Dette indgår i dit prøvemedlemskab til kr. 995,-
• 10 gruppetræninger hos vore trænere, (incl. regler, jf. program)
   - Alle hold har maks 8 deltagere. Træningsforløbet strækker sig over        
2 måneder.
• 1 “privat” lektion hos trænerne (20 min.). 
   (Du aftaler selv tidspunktet)
• 7 ekstra lørdags træninger for prøvemedlemmer og begyndere
• Ubegrænset brug af bolde på driving-range (chip købes for 150,-)
• Ubegrænset spil på 6 huls banen
• Lån af golfudstyr i hele perioden
• Deltagelse i matcher på 6 hullers banen
• Mentorvejledning i prøveperioden
• Mulighed for at tage DGU golfkørekort i hele perioden
• Adgang til regel/teoriprøve via Oswald Academy
• Adgang til alle faciliteter i Midtsjællands Golfklub undtaget 18 hullers
   banen
• 2 ekstra træninger i juli måned - dato vil fremgå i enten Sofies eller  
Jonas kalender

Benyt træningsfaciliteterne så ofte du har tid. Brug chippen til bolde
på drivingrange, men egne bolde alle øvrige steder. Husk en lille mar-
kering på egne bolde, så du kan skelne dem fra medspillernes. Du kan 
spille på 6hul-banen, hvis der er ledigt på hul 1. Der kan også bookes 
tid i golfbox.

Supplerende information
Udstyr findes (chippen til bolde virker til døren) i bagrummet
ved simulatorerne . Er du venstrehåndet, så husk at der står
“venstre” på bagnummeret. Husk at rengøre det lånte udstyr efter 
brug. Låneudstyr er altid til rådighed i bagrummet ved simulatorerne 
også selvom at der ikke er træning planlagt. Lånekortet hænges på 
baggens plads ved udlån. Det er ikke tilladt at tage udstyr med hjem. 
Lånt udstyr skal forblive på golfklubbens arealer. Lån af udstyr er ube-
grænset i prøvemedlemsperioden. Du skal dog selv skaffe bolde, tee’s 
og pitchfork.
Påtænker du køb af udstyr, tilrådes en snak med træneren inden køb. 
Vi kan desværre ikke tilbyde dig opbevaring af dit eget golfudstyr i
prøveperioden. Du må selv medbringe / låne hver gang du skal træne 
eller spille.

midtgolf.dk
- en fornøjelse

Velkommen som prøvemedlem i Midtsjællands Golfklub

Start 3. maj 2021 - slut 1. juli 2021

I denne folder kan du se programmet for de aktiviteter, som 
klubben tilbyder under dit prøvemedlemskab. I foråret har vi 
undervisning mandag og torsdag. Det er et meget tæt program, 
som vil give dig et indblik i golfspillets forskellige facetter. Du 
kommer til at opleve livet i en golfklub, og du kommer forhåbent-
lig til at opleve det unikke samvær, som er en meget væsentlig 
del af klublivet her i Midtsjællands Golfklub. Et samvær som 
vi inviterer dig til at være en del af. Vi håber, at du vil få en god 
oplevelse ud af dit prøvemedlemskab. Du får selvfølgelig mest 
ud af det, hvis du både kan afsætte tid til at deltage i de faste 
træningslektioner og til selv at træne ved siden af. På den måde 
får du det fulde udbytte af dit prøvemedlemskab. Golfspillet kan 
ikke læres på 3 måneder!
Formålet med dit prøvemedlemskab er primært, at give dig mu-
lighed for at finde ud af, om golfspillet er noget for dig – noget 
du kunne tænkedig at blive en del af i fremtiden.

Vi ønsker dig god fornøjelse med dit prøvemedlemskab

midtgolf.dk
- en fornøjelse

Info 
Chef-Pro: Jonas Wendelboe

T: 53601094 | jonas@midtgolf.dk

www.midtgolf.dk
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Program for prøvemedlemmer foråret 2021

Søndag d. 25. april kl. 13.30 til ca. 15.00
• Informationsmøde i klubhuset

Mandag den 3. maj kl. 17.00-20.00 og torsdag den 6. maj kl.17.00-20.00
• Rundtvisning, udlevering af udstyr samt praktiske ting.

Mandag den 10. maj kl. 17.00-20.00 og torsdag den 13. maj kl.17.00-20.00
• Træning. Vi mødes ved puttinggreen (Der hvor græsset er meget flot) Introduktion til 
træningsforløbet. Undervisning i det helt korte slag!

Mandag den 17. maj kl.17.00-20.00 og torsdag den 20. maj kl.17.00-20.00
• Træning. Vi mødes ved puttinggreen Introduktion til ”indspillet” – Korte chip er på dagens 
program. Hvordan chipper man og hvorfor er det vigtigt?

Mandag den 24. maj kl.17.00-20.00 & torsdag den 27. maj kl. 17.00-20.00
• Træning. Vi mødes ved puttinggreen. Introduktion til det lange slag. 
Jernslag er på dagens program. Du vil blive undervist i grip, opstilling & sigte.

Mandag den 31. maj kl. 17.00-20.00 og torsdag den 3. Juni kl. 17.00-20.00
• Træning. Vi mødes ved puttinggreen. Introduktion til pitch (Det mellemlange slag rundt om 
greenen) Du vil blive undervist i fordele og ulemper ved dette slag. (mest fordele )

Mandag den 7. juni kl.17.00-20.00 og torsdag den 10. juni kl.17.00-20.00
• Træning. Vi mødes ved puttinggreen. Introduktion til det mest frygtede slag af alle… 
Bunkerslaget!Du vil blive undervist i hvordan du hurtigt og nemt kommer ud af denne fælde!

Mandag den 14. juni kl.17.00-20.00 og torsdag den 17. juni kl.17.00-20.00
• Træning. Vi mødes ved puttinggreen. Introduktion til lange putts og de svære apsekter omkring 
putting. Du vil blive undervist i hvordan du ”læser” et putt og hvor du skal sigte så chancen for at 
du får bolden i hul er større

Mandag den 21. juni kl.17.00-20.00 og torsdag den 24. juni kl.17.00-20.00
• Træning. Vi mødes ved puttinggreen.
Introduktion til køller! (Dem der kan slå bolden længst!)
Du vil blive undervist i hvordan din opstilling skal være samt hvordan svinget bliver tilpasset.

Mandag den 28. juni kl.17.00-20.00 og torsdag den 1. juli kl.17.00-20.00
• Træning. Vi mødes ved puttinggreen. Dagens tema er IKKE fastlagt da dette er vores sidste 
gruppetræning med jer. Derfor vil der være mulighed for ”fri leg”. Dagens tema bliver fastlagt på 
dagen. Vi skal ikke glemme hyggen!

HUSK: Der er match på 6 huls-
banen hver onsdag. 
Se flere oplysninger KLIK HER!

NB: Husk at få taget jeres 
gratis lektion i løbet af 
jeres forløb!

https://midtgolf.dk/klubber-i-klubben/onsdagsgolf

