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Spil bedre golf 

2023 
Early Birdie tilbud. Køb inden 16. marts til 

1.600, -.  
 

 
 

Indhold -1. Halvdel 

Program i løbet af sæson 

  

Disciplin: Uge: 

Grundsvinget 15 

Chipping (Kort indspil) 16 

Driver og fairway Woods 17 

Pitchslaget (Langt indspil)  18 

Bunkerslaget 19 

Grundsvinget – jern og hybrider 20 

Putting 21 

Grundsvinget generelt 22 

Chipping (Kort indspil) 23 

Pitchslaget (Langt indspil) 24 

Spil forståelse 25 

Sommerferiepause uge  26-30 

GOD SOMMERFERIE    

 

Nu oprinder tiden snart hvor I deltagere på Spil bedre golf skal ud og have 

banket rusten af og finpudset jeres golfteknik.  

På trænersiden vil der være et nyt ansigt. Emil Guldbrandt Pedersen der 

kommer fra Haderslev, hvor han også har fået hans PGA-uddannelse. 

Sammen skal Mads og Emil guide jer igennem golfens finurlige discipliner. 

Formålet med træningen er at gøre jer til en bedre golfspiller og klogere 

på golf. 

Der trænes en lille times tid hver uge med skiftende temaer i perioderne 

uge 15 - 25 og igen uge 31-39.  

 

Tilmeld dig det ugentligt hold du ønsker at deltage på. Følg linket på den 

dag du ønsker at træne el. gå ind på Golfbox Proplanner under kursus. 

(minimum 4 per hold og maksimalt 9 per hold. Først til mølleprincippet) 

Mandag 10 Tirsdag 11 Fredag 10 

Mandag 11 Onsdag 10 Fredag 16:30 

Mandag 16 Torsdag 10  

Mandag 17 Torsdag 11  

 Torsdag 17:30  

 

 

(Det kan variere med deltagere i tilfælde af trænerne tillader deltagelse på 

et hold, man normalt ikke er tilmeldt) 

 

Emil Guldbrandt Pedersen – Ny PGA Pro, 

skal assistere i Mollerup. 

 

 

https://proplanner.golfbox.dk/Player/Bookings/Current/df9db547-c30f-401a-bccb-ead440dd1c0f
https://proplanner.golfbox.dk/Player/Bookings/Current/caaa7b07-2288-40a0-8d94-325fdcfa2d43
https://proplanner.golfbox.dk/Player/Bookings/Current/7c1b358b-cb45-4624-a543-903347acc9fc
https://proplanner.golfbox.dk/Player/Bookings/Current/6b777bad-d0e0-4441-a219-9b91f27f5f27
https://proplanner.golfbox.dk/Player/Bookings/Current/2f2b06d6-9f92-42bd-b3d3-81456bee2f9f
https://proplanner.golfbox.dk/Player/Bookings/Current/4782ae2b-dd48-44c1-9f34-b43b458f2703
https://proplanner.golfbox.dk/Player/Bookings/Current/0112fa48-22ea-4492-8ee7-2cc46b797b00
https://proplanner.golfbox.dk/Player/Bookings/Current/801a0e50-1126-4027-be8f-22a9fb769c23
https://proplanner.golfbox.dk/Player/Bookings/Current/40373ce6-1b35-4029-a16f-9c72dbe10c14
https://proplanner.golfbox.dk/Player/Bookings/Current/16321c5e-77d3-4eed-afc5-93c0061865cb
https://proplanner.golfbox.dk/Player/Bookings/Current/8945d3f6-6d2e-48b4-83c1-8fb334865e55


 

 
Vidste du… 

   

 

  

 Godt at vide inden du kommer til træning 
  

 

 

Vidste du at bunkerslaget er det eneste 

slag hvor du ikke har kontakt med 

bolden.  

Vidste du at sandjernet sål er 

konstrueret så det skal fungere som 

stenen der smutter på vandet. 

Vidste du at vådt sand sender bolden 

længere afsted end tørt sand. 

Indhold - 2. Halvdel 

Program i løbet af sæson 

  

Disciplin Uge 

Grundsvinget – Svinget generelt 31 

Chipping (Kort indspil) 32 

Driver og fairway Woods 33 

Pitchslaget (Langt indspil)  34 

Bunkerslaget 35 

Grundsvinget – jern og hybrider 36 

Putting 37 

Driver og fairwaywood 38 

Grundsvinget - tak for i år 39 

 

 

 

Vi tager forbehold for, trykfejl, prisfejl og 

programændringer. 

 

“Golf is deceptively simple and endlessly complicated; it satisfies the soul and frustrates the intellect. It is 

at the same time rewarding and maddening – and it is without a doubt the greatest game mankind has 

ever invented” – Arnold Palmer 

For at vi får så meget ud af tiden som muligt er det en god ide at tænke på følgende: 

• Er du varmet op og er din krop og hjerne mere modtagelige for det du  

skal lære? 

• Orienter dig om ugens disciplin, så ved du hvor træningen afholdes. 

Her er en beskrivelse over mødested i forhold til ugens disciplin: 

Grundsvinget: Driving Range 

Chipping: Indspilsområdet nær hul 10 og 18. 

Bunker: Indspilsområdet nær hul 18 

Putting: Puttinggreen nær hul 10 

Driver og faiway Woods: Driving Range (husk tees til at sætte i måtten. Kan købes i 

shoppen) 

Pitchslaget: Indspils område nær hul 18 

Spil forståelse: (Vi mødes ved puttinggreenen v. hul 10 og går en tur på banen og ser på 

situationer i golfspillet) 

 

Pris v. køb indtil 16. marts 1.600, - kr. Derefter er prisen 1.850, - kr.  

(Ingen prisreduktion v. tilmelding efter uge 15.) 

 

Vi glæder os til at se jer.  

Med venlig hilsen  

Mads og Emil 

 


