midtgolf.dk
- en fornøjelse

Velkommen som prøvemedlem i Midtsjællands Golfklub
Start Mandag d. 2. maj 2022 - slut torsdag d.7. juli 2022
I denne folder kan du se programmet for de aktiviteter, som klubben
tilbyder under dit prøvemedlemskab. Henover sommeren med start 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 forhåbentlig
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 mulighed
for at finde ud af, om golfspillet er noget for dig – noget du kunne
tænke dig at blive en del af i fremtiden.
Vi ønsker dig god fornøjelse med dit prøvemedlemskab

Info
Ringstedvej 196 | Kvanløse

Chef Pro: Jonas Wendelbo

4300 Holbæk

Pro Elev: Sofie Oddermose

midtgolf.dk | tlf: 5918 3051

T: 53601094 | jonas@midtgolf.dk
www.midtgolf.dk

Program for prøvemedlemmer foråret 2021 Søndag d.
24. april kl. 13.30 til ca. 15.00
• Informationsmøde i klubhuset
Mandag den 2. maj kl. 17.00-19.00 og torsdag den 5. maj kl.16.00-19.00
• Rundvisning på anlægget & udlevering af udstyr samt
praktiske ting.
Mandag den 9. maj kl. 17.00-19.00 og torsdag den 12. maj kl.16.00-19.00
• Vi mødes ved puttinggreen (Der hvor græsset er meget flot) Introduktion til
træningsforløbet. Undervisning i "GRIP & OPSTILLING" - Det basale
Mandag den 16. maj kl.17.00-19.00 og torsdag den 19. maj kl.16.00-19.00
• Vi mødes ved puttinggreen: Introduktion til ”indspillet” – Korte chip er på dagens
program. Her vil du få gode råd og øvelser til at blive mester i denne facet af spillet.
Mandag den 23. maj kl.17.00-19.00 & torsdag den 26. maj kl. 16.00-19.00
• Vi mødes ved puttinggreen. Dagens program er "de lange slag" - Her vil du få
øvelser, råd og vejledning til hvordan du kan lære at slå bolden højt, langt og lige :-).
Mandag den 30. maj kl. 17.00-19.00 og torsdag den 2. Juni kl. 16.00-19.00
• Vi mødes ved puttinggreen. Introduktion til "Det høje lange indspil"
Du vil blive undervist i hvordan du kan få bolden til at lande tæt på pinden fra ca. 30-50
meter.
Mandag den 6. juni kl.17.00-19.00 og torsdag den 9. juni kl.16.00-19.00
• 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 13. juni kl.17.00-19.00 og torsdag den 16. juni kl.16.00-19.00

• Vi mødes ved puttinggreen. Introduktion til putts og de svære aspekter 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 størst mulig.

Mandag den 20. juni kl.17.00-19.00 og torsdag den 23. juni kl.16.00-19.00
• Vi mødes ved puttinggreen.
Introduktion til køller! (Dem der kan slå bolden længst!)
Du vil få vejledning i hvordan du kan mestre denne "vigtige" golfkølle!
Mandag den 27. juni kl.17.00-19.00 og torsdag den 30. juni kl.16.00-19.00
• Vi mødes ved puttinggreen. Dagens tema er "Spil spillet" - Du vil modtage råd og
vejledning hvordan du kan optimerer dine muligheder for at spille den bedst mulige
golfrunde.
Mandag den 4. juli kl.17.00-19.00 og torsdag den 7. juli kl.16.00-19.00
Vi mødes på puttinggreen. Dagens tema: FRI LEG - Alle deltagerne finder ud af i
fælleskab med træneren hvad vi skal lave denne dag. Vi skal ikke glemme hyggen! Tak for denne gang.
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HUSK: Der er match på 6 hulsbanen hver onsdag.
Du finder informationerne her:
https://midtgolf.dk/klubber-i-klubben/onsdagsgolf
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NB: Husk at få taget jeres
gratis lektion i løbet af
jeres forløb!

midtgolf.dk
- en fornøjelse

Dette indgår i dit 3 mdr. prøvemedlemskab til kr. 995,-

• Adgang til alle faciliteter i Midtsjællands Golfklub undtaget 18 hullers banen
• 10 gruppetræninger hos vore trænere, (incl. regler, jf. program)
- Alle hold har maks 8 deltagere. De 10 fællestræninger er fordelt på 10
uger i træk (med start mandag d. 2. maj til torsdag d. 7. juli).
• 3 “privat” lektioner hos trænerne af 20 min. varighed.
(Du er selv ansvarlig for at booke dem )
• Ubegrænset brug af bolde på driving-range (chip købes for 150,-)
• Ubegrænset spil på 6 huls banen
• Lån af golfudstyr i hele perioden - Grundet COVID beholder du udstyret i
hele perioden hvis dipositum på 200,- er betalt.
• 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

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 6hulbanen, hvis der er ledigt på hul 1. Der kan også bookes tid i golfbox.

Supplerende information

Du skal selv skaffe bolde, tee’s og pitchfork.
Påtænker du køb af udstyr, tilrådes du en snak med trænerne inden køb. Vi kan
desværre ikke tilbyde dig opbevaring af dit eget golfudstyr i prøveperioden.
Du vil få mulighed at at tilkøbe en "goodiebag" med følgende: Bolde, tee´s,
pitchfork, strokecounter, markeringsmærke, blyant og en sharpie til en god
pris.

