Sekretariatet: 30 80 68 33

www.bornholmsgolfklub.dk

facebook.com/bornholmsgolfklub.dk

BORNHOLMS GOLF KLUB
Invitation til dig der har lyst til at prøve golf

KØREKORT TIL GOLF
I Bornholms Golf Klub har vi plads til alle, vi er høflige og gæstfri, vi er troværdige og vi er miljøbevidste
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Velkommen til golf i Bornholms Golf Klub 
Golfsporten rummer en utrolig stor mangfoldighed, hvor man kan spille med hinanden på tværs af alder, køn og
niveau. Golf kan spilles med familien, vennerne eller de gode kolleger. For sjov eller for konkurrencens skyld. For
naturoplevelsen eller det sociale samvær. For at blive bedre eller for at holde sig sund. Hvad golf skal være for dig
bestemmer du helt selv – og uanset hvad du vælger, er du velkommen i Bornholms Golf Klub.
I BGK gør vi meget ud af det sociale – samværet med andre mennesker både før, under og efter en runde på
golfbanen. Det der gør spillet til noget ganske særligt er, at en nybegynder faktisk kan gå en runde golf sammen
med en der har spillet i flere år og vinde over vedkommende. Det skyldes det ganske unikke for golfsporten –
nemlig handicapsystemet, noget der undervises i på golfskolen.
Golf handler ikke om stil og glamour. Tag noget behageligt tøj på og noget fornuftigt fodtøj – mere skal der ikke
til. Du skal heller ikke bekymre dig om driver, putter eller jern. Du låner alt det nødvendige udstyr du behøver, for
at komme i gang. Dette inkluderer også golfregelbøger og andet materiale til golfskolen, al undervisning samt
benyttelse af vores træningsfaciliteter. Kort sagt det koster ikke noget at finde ud af, om golf er noget for dig!

Familiegolfskoler
Vi afholder specielle familie-golfskoler som er for (bedste)forældre og børn. Har du et barn/barnebarn der vil gå til
golf så tag med og få undervisning sammen. Både børn og voksne skal igennem samme forløb – så hvorfor ikke
lære det sammen?

Den gode begyndelse
En god start på livet som golfspiller kræver en smule forkundskaber. Golfkørekortet sikrer en enkel indføring i de
basale regler og tekniske færdigheder og skaber rammen om den gode oplevelse for dig som ny golfspiller.
Golfkørekortet er udarbejdet i samarbejde mellem Dansk Golf Union (DGU) og Professional Golfers Association
(PGA) i Danmark. DGU og PGA har udformet golfkørekortet med en række minimumskrav, der sikrer hensynet til
hinanden som golfspillere, hensynet til golfbanerne og at vi spiller efter det samme regelsæt i hele verden.

Kørekort til Golf har følgende trin:




Praktisk træning med Protræner Gary Hindshaw
Slag- og spilprøve i træningsforløbet efter aftale med protræner
Spiltræning på 9-hulsbanen 1 – 2 gange om ugen hvor hjælpere vil være til stede




Undervisning i golfregler og etikette foregår løbende under spiltræningen. Regelprøven hvor der skal
svares på 20 tilfældigt udvalgte spørgsmål tager du på https://www.danskgolfunion.dk/regelproeve (online
regelprøve).
Til slut spiller du 2 x 9 huller på 18-huls banen og har dermed gennemført træningsforløbet og modtager dit
kørekort til golf.

Du får fra golfskolens start tildelt et hjælperteam, som følger dig under og efter dit golfskoleforløb.
Hele forløbet kan gennemføres på en måned hvorefter vi tilbyder 1 måneds prøvemedlemskab. Golfskole og
prøvemedlemskab er gratis.

Sådan kommer du i gang
Ring / mail og mød op til ”Tag en ven med til Golf” lørdag den 31. marts kl. 10:00 (er til hold der starter
tirsdag den 3. april og søndag den 8. april).
Ring / mail og mød op til ”Tag en ven med til Golf” fredag den 27. april kl. 17:00 (er til hold der starter 1. maj
og 13. maj)
Ring / mail og mød op til ”Tag en ven med til Golf” fredag den 18. maj kl. 17:00 (er til hold der starter den
22. maj).
Mail til: golfskolen@bornholmsgolfklub.dk eller ring til Marianne på tlf. 20858218 efter kl. 16:00 (alle dage)
Vi har behov for at vide dit navn, adresse, fødselsdato og år, tlf.nr. samt mail adresse og selvfølgelig hold og/eller
hvilken dato du deltager i ”Tag en ven med til Golf”.

”Tag en ven med til golf”
Vi viser dig golfsvinget, vi går ud og spiller nogle huller på 18-huls banen, vi inviterer på lidt at spise og drikke, vi
fortæller om golfskoleforløbet og hvis du ikke har tilmeldt dig et hold, gør du det nu. Hvis et medlem har inviteret
dig, deltager i sammen på ”Tag en ven med til Golf”.

Træningsdatoer
Golfskolehold:
Hold 1
Hold 2
Hold 3
Hold 4 - familie
Hold 4a
Hold 5

Træning
Tirsdag
Søndag
Tirsdag
Søndag
Søndag
Tirsdag

Dato
3. april, 10. april og 24. april
8. april, 22. april og 29. april
1. maj, 8. maj og 15. maj
13. maj, 27. maj, 10. juni
13. maj, 27. maj, 10. juni
22. maj. 29. maj og 5. juni

Tid
16:00 – 18:00
11:00 – 13:00
16:30 – 18:30
09:00 – 11:00
11:00 – 13:00
16:30 – 18:30

Max 8 per hold

Kaninturneringer
Både under prøvemedlemskabet og senere som klubmedlem, kan du deltage i Kaninturneringerne (9-huls
turnering for nybegyndere) der spilles på 18-huls banen. Kaninturneringer spilles hver onsdag kl. 18:00 fra 15. maj
til 26. august og er gratis. Efter turneringen der varer ca. 2 timer får vi en kop kaffe / te med et stykke brød til, hører
hvordan det er gået og så er der en lille præmie til bedste spiller i hver række. På Kaninturneringerne deltager
hjælpere fra Begynderudvalget, et udvalg der brænder for at hjælpe nybegyndere godt i gang med golfen.

Indmeldelse i golfklubben
Når dit prøvemedlemskab er udløbet, kan du fortsætte som fuldt medlem i Bornholms Golf Klub.
Nybegyndere fra Golfskolen tilbydes 25% introduktionsrabat. Første kontingentperiode er 1. juli – 31. december.

Mere Info
Følg med på vores hjemmeside www.bornholmsgolfklub.dk under Nye Medlemmer. Se også golf for nybegyndere
på DGUs hjemmeside: http://danskgolfunion.dk/golfens-dag

Vores adresse:
Bornholms Golf Klub, Plantagevej 3 B, 3700 Rønne.
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