Det er nu, du kan prøve, om golf er noget for dig
Golf skal prøves. Man skal prøve at svinge et golfjern og høre lyden, når jernet rammer
bolden og får den til at flyve. Man skal opleve det, før man fornemmer glæden ved at
spille golf. Og det er nu, hvor foråret, solen og den smukke natur omkring golfbanerne
kalder, at det skal prøves.
I Mollerup Golf Club kan du i 2019 købe et prøvemedlemskab eller et intensivt weekend
kursus for kun 1.500 kr. Hvis du efterfølgende inden for to måneder melder dig ind i
klubben, får du reduceret din første kontingentbetaling med 500 kr.
Prøvemedlemskabet har en varighed på to måneder og giver dig mulighed for at træne
og spille, så meget du har lyst til – og samtidig hjælper vi dig i gang med at spille på vores
store bane – 18-huls banen.
De fleste bruger op til to måneder med stille og rolig træning for at få "Golf-kørekortet". De
lidt mere utålmodige kan i stedet for vælge et intensivt weekendkursus, hvor man får
mulighed for i løbet af en weekend at tilegne sig de nødvendige færdigheder til at få
"Golfkørekort".

I Mollerup Golf Club tilbyder vi i 2019 to muligheder for at komme godt
i gang med at spille golf.
1. Et 2 måneders prøvemedlemskab, der bl.a. indeholder
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Træning med vores pro-træner på faste dage
Deltagelse i begynderturneringer om onsdagen
Spil på Par 3-banen, som er en bane med forholdsvis korte huller
Erhvervelse af kort til den store 18-huls bane (banetilladelse)
Hjælp fra klubbens mentorer
Mulighed for lån af udstyr mod depositum

Du kan tilmelde dig et af følgende forløb:
Begynderhold 1: Lørdag den 4. maj og efterfølgende 4 lørdage kl. 10 – 12.
Begynderhold 2: Søndag den 5. maj og efterfølgende 4 søndage kl. 10 – 12.

Program for prøvemedlemskab 2019
1. lektion:
2. lektion:
3. lektion:
4. lektion:
5. og 6. lektion:
7. lektion:
8., 9. og 10. lektion:

undervisning i swingteknik
undervisning i swingteknik
undervisning i korte slag
undervisning i putning
undervisning på par-3 bane (regelundervisning)
undervisning woods
undervisning på stor bane (regelundervisning)

2. Et Weekendkursus
Du kan tilmelde dig et af følgende weekend forløb:
Forløb 1: Fredag, 12. april – søndag, 14. april
Forløb 2: Fredag, 17. maj – søndag, 19. maj
Program for weekendkursus
Kurset starter fredag:
Kl. 16.00 er der introduktion og undervisning i svingteknik.
Kl. 18.00 serveres der en let anretning, hvorefter det er muligt at forsøge sig på
klubbens par-3 bane.
Lørdag:
Kl. 09.00 undervises der i swingteknik samt lange og korte indspil.
Kl.12.00 serveres frokost.
Kl. 12.30 undervises der i slag med woods.
Kl. 13.30 er der undervisning i regler på par-3 banen.
Kl. 15.00 er der 9 hullers spil på stor bane med klubbens mentorer.
Søndag:
Kl. 09.00 genopfrisker vi svingteknikken.
Kl. 10.30 undervises i putting samt bunkerslag.
Kl. 12.00 Serveres der frokost.
Kl. 12.30 Regelundervisning, der omhandler reglerne vedrørende DGU´s regelprøve.
Kl. 14.00 er der 9 hullers spil på banen med klubbens mentorer.
Kl. 16.00 Afslutning på kurset og udlevering af diplomer.
Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet.
Mollerup Golf Club har meget at byde på
Dygtige golftrænere, god café og restaurant, en velplejet og udfordrende bane i smukke
omgivelser – alt i en uformel og hyggelig atmosfære.
Er du helt ny?
Vores Begynderudvalg gør sit yderste for at hjælpe nye golfspillere i gang med spillet.

Det kan du læse mere om på vores hjemmeside under Begyndere.
Efter prøvemedlemskabet
Hvis du gerne vil være medlem, kan du læse om muligheder for medlemskab på
hjemmesiden. Hvis du inden for to måneder efter prøvemedlemskab eller weekendkursus
melder dig ind i klubben, får du reduceret din første kontingentbetaling med 500 kr.

Sådan gør du:
Ring til vores sekretariat på tlf.: 86 78 55 55
Åbningstider:
mandag:
tirsdag:
onsdag:
torsdag:
fredag:

kl. 10.00 – 16.00
kl. 12.00 – 16.00
kl. 10.00 – 17.00
kl. 10.00 – 16.00
kl. 10.00 – 12.00

eller send en mail til info@mollerupgolfclub.dk

