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Begynderforløb 2023 
KOM GANG MED GOLF I MOLLERUP GOLF CLUB 
 

Tag på et begynderforløb i Mollerup Golf Club og bliv en del af et hyggeligt 

fællesskab 

I Mollerup går vi op i at du får en god start og de bedste oplevelser i 

golfspillet. Du bliver en del af et fællesskab, hvor du kan dyrke golf i 

hyggelige og trygge rammer. Uanset om du i fremtiden vil dyrke spillet med 

ambitioner eller blot for motion skyld, kan du finde igennem tilbud og 

fællesskaber i klubben.  

Når du tilmelder dig begynderforløbet bliver du indmeldt som prøvemedlem, 

hvilket giver dig mulighed for at anvende træningsfaciliteter og Par 3 banen. 

Prøvemedlemsperioden varer i 2 måneder  

 

Begynderforløbet løber over 4-8 uger og består af følgende: 

• Teknisk træning over 6 uger (skal afvikles i prøvemedlemskabs-

perioden).  

Du skal have deltaget og gennemgået i alle 4 grunddiscipliner som 

består af følgende: 

• Grundsving – Den tekniske bevægelse som ligger til grund for 

de lange slag. 

• Putting – Minder om minigolf, men er på græs og er den sidste 

del på green, når du spiller et hul. 

• Indspil – De små slag inden du kommer ind på green og skal 

putte. 

• Bunker – Et slag ud af en sandgrav der er med til at skabe 

udfordring i golf spillet. 

• De 4 discipliner løber over 4 uger og gentages igen i løbet af de næste 4 

uger, på den måde kan du få repeteret de enkelte discipliner. 

• Begynderturnering i forbindelse med prøvemedlemskabet. 

• Du skal deltage i minimum 2 begynderturneringer, som foregår 

om onsdagen (se nærmere tidspunkt på ”Begynderturnering”.)   
• Regelundervisning 

• Du skal deltage undervisningen i golfregler. Datoer for 

regelundervisning offentliggøres snarest på golfbox 

• Du skal bestå DGU online regelprøve efterfølgende. 

Når forløbet er gennemgået, vil du modtage Golfkørekortet, så du kan melde 

dig ind i Mollerup Golf Club, hvorefter du vil modtage DGU-kort, der giver 

mulighed for at spille på 18 hullers banen og andre baner mod betaling.  

 

Indhold  

 
Hold af min. 4 og maks. 10 

personer. Træningspas 

varighed: 55 min. 

 

Begynderforløbsperiode:  

Uge 15-25 (senest start uge 22) 

og igen 

Uge 33-39 (senest start uge 36) 

 

Program 

Uge nr.: 

15: Grundsving 

16: Putting  

17: Indspil 

18: Bunker 

19: Grundsving 

20: Putting 

21: Indspil 

22: Bunker 

23: osv… 

 

Pris per pers. Kr. 1.500,-  

 

Vi glæder os til at tage imod dig 

og være en del af din fremtidige 

golfoplevelser. 

 

Klubben forbeholder sig retten til 

ændringer af programmet, samt 

skifte træner der afvikler forløbet. 

 


