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”Kom godt i gang” i Dejbjerg Golf Klub
I Dejbjerg Golf Klub gør vi meget ud af at forene spil og hygge, når vi er sammen i
klubben. Der vil være rig mulighed for at få nye bekendtskaber gennem
begynderforløbet, idet vi træner
og spiller sammen i hold, hvor
alle er på samme niveau.
Det er derfor ikke nødvendigt at
kende nogen. Hvis du har let til
smil, gerne vil være ude i
naturen og ikke mindst har lyst
til at lære dette fantastiske spil
at kende, så er Dejbjerg Golf Klub
et godt sted at starte.
Det at spille golf er en sport, det er god motion og fremfor alt, er det et rigtig godt
fællesskab og gode oplevelser.

Al begyndelse er svær, men…
I begynderudvalget vil vi gøre vort bedste for at hjælpe dig i gang med golfspillet.
• At du føler dig godt modtaget i klubben.
• At give dig mange gode og positive
oplevelser i et godt fællesskab.

Mentorordning
Du får, hvis du ønsker det, tildelt en mentor,
når du starter prøvemedlemsskabet i Dejbjerg
Golf Klub. Mentoren er en erfaren spiller, som
kan støtte dig med din udvikling som golfspiller
i Dejbjerg Golf Klub.

Frit spil på 18 huls banen
I Dejbjerg Golf Klub betyder konceptet ”Kom
godt i gang”, at du i realiteten har mulighed for
at spille på 18 huls banen, når du starter på dit
prøvemedlemsskab.

Onsdagsturneringer
Onsdage gennem sæsonen mødes nye spillere og andre spillere, som gerne vil
spille en 9-huls turnering eller spille på Pay & Play banen.
Turneringen afsluttes i klubhuset med
fælles samvær, regelorienteringer og
præmieoverrækkelse.

Regel- og etiketteundervisning
I golf har vi ingen dommer med på banen. Spillerne er
deres egen og deres markørs dommer. Det er derfor
vigtigt, at alle kan de grundlæggende regler på banen.

Holdtræning
Holdtræning foregår mandage og
torsdage ved klubbens træner.
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