Invitation til golfskolen 2017
Sekretariatet: 30 80 68 33

www.bornholmsgolfklub.dk

facebook.com/bornholmsgolfklub.dk

INVITATION TIL GOLFSKOLEN 2017
Fra: Bornholms Golf Klub
Lær at spille golf på 1 måned!
LÆS MERE OM GOLFSKOLEN
PÅ

Hold starter:
13. juni og 25 juni

www.bornholmsgolfklub.dk

Tilmelding den 11. juni i klubben eller på:
golfskolen@bgk.dk

Til: Dig der har lyst til at prøve golfsporten
BORNHOLMS GOLF KLUB
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 Golfskolen 2017
Hold 8
Lektion 1
Lektion 2
Lektion 3
Hold 9
Lektion 1
Lektion 2

Dato for start
Tirsdag, den 13. juni
Tirsdag, den 20. juni
Tirsdag, den 27. juni

Tid
18:00 - 20:00
18:00 - 20:00
18:00 - 20:00

Søndag, den 25. juni
Søndag, den 2. juli

09:00 – 12:00
09:00 – 12:00

Tilmelding
Du tilmelder dig ved at maile til golfskolen@bornholmsgolfklub.dk eller ringe til sekretariatet på
30 80 68 33. Ved tilmeldingen oplyser du navn, adresse, fødselsdato og år, tlf.nr. samt mail
adresse.
ELLER
Du tilmelder dig til ”Tag en ven med” golfdag den 11. juni – du møder Gary vores
protræner, får en introduktion til golfsvinget, spiller en 6-hullers turnering sammen med
en øvet golfspiller, spiser frokost i caféen og vinder måske en præmie. Vi fortæller om
golf og du kan tilmelde dig golfskolen. Tilmeld dig på tlf. 30 80 68 33.
Efter tilmelding til golfskolen, er du velkommen til at låne golfudstyr og benytte klubbens
træningsanlæg samt klubhuset.
Bornholms Golf Klub, Plantagevej 3 B, 3700 Rønne, tlf. 30 80 68 33
www.bornholmsgolfklub.dk / facebook.com/bornholmsgolfklub

Golfskolen har følgende trin:
1. Praktisk træning med pro.træner Gary Hindshaw
2. Undervisning i golfregler og etikette:
 Gennemgås ved spiltræning på banen
3. Spiltræning på træningsbane med 9 huller
4.

Slag- og spilprøve – godkendes af pro.træner

5. Afsluttende spiltræning på stor bane 2 x 9 huller

Du får fra golfskolens start tildelt et hjælperteam, som vil følge dig under hele dit golfskoleforløb.
Når du har været igennem alle 5 trin, har du gennemført golfskolen og tilbydes 1 måneds gratis
prøvemedlemskab, hvor du kan deltage i Kaninturneringer (9-huls turnering for nybegyndere)
og spille på stor bane. Kaninturneringer spilles hver onsdag kl. 18 - fra 10. maj til 30. august.
Golfskolen kan gennemføres på 1 måned og skal gennemføres på 2 måneder.

Indmeldelse i golfklubben
Når dit prøvemedlemskab er udløbet, kan du fortsætte som fuldt medlem i Bornholms Golf Klub.
Nybegyndere fra Golfskolen 2017 tilbydes 25% introduktionsrabat.

Golf er en sund og sjov sport
Golf er den mest populære voksensport i Danmark, og det er der mange grunde til. Golf giver
mulighed for at møde nye mennesker med samme interesse og skaber stærke bånd og nye
venskaber. Det er nemt at falde i snak med folk om de forskellige elementer af golfspillet. Tag
gerne en ven, kollega eller et familiemedlem med på golfskolen.
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.

Golfskolen er gratis
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.

Nogle spiller for sjov og andre for alvor. Nogle spiller for at blive bedre og andre spiller
for at holde sig i gang. Hvad skal golf være for dig?

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