
Træning for medlemmer i Dejbjerg 2018 

Med alle de nye ændringer til sæson 2018, vil jeg gerne præsentere de undervisningsmuligheder 

der ligger for alle medlemmerne i Dejbjerg Golfklub.  

Individuel lektion – Undervisning 1-til-1. Varighed 25 min. med træneren på enkelt basis. Pris: 1 

klip 

Lektion for 2 pers. – Undervisning for dig og en ven/partner. Varighed 40 min. med træneren. Pris: 

2 klip 

Tematræning – Undervisning for dig som gerne vil have gruppetræning. Varighed 60 min, maks. 4 

pers. Pr. hold. Tema vil variere, kig på beskrivelsen. Pris: 1 klip 

Golfskole Langt spil – Undervisning på et mere grundigt niveau. Varighed 3 timer, maks. 6 pers. Pr. 

hold. Til denne undervisning vil der blive brugt videoundervisning. Pris: 3 klip 

Golfskole Kortspil – Undervisning på et mere grundigt niveau. Varighed 3 timer, maks. 6 pers. Pr. 

hold. Til denne undervisning vil vi kigge på alle områder indenfor kortspil. Pris: 3 klip 

Banelektion – Undervisning på 9 huller. Tag træneren med ud på banen og få tips og undervisning 

der hvor det gælder. Varighed 2 timer, maks. 4 pers. Pr. hold. Pris: 2 klip 

En dag med proen – Undervisning med kombination af træning på Driving Rangen og spil på 

banen, vi ser på sammenhængen mellem træning og spil. Varighed 3 timer, maks. 4 pers. Pr. hold. 

Pris: 3 klip 

De forskellige holdtræninger kan kun tilmeldes hvis aktiviteten er oprettet i kalenderen.  

 

Ønsker om et planlagt forløb specialiseret til den enkelte spiller kan arrangeres – tag kontakt til 

Nicolas. 

 

Disse forskellige muligheder tilbydes til alle Dejbjerg Golfklub medlemmer og er hverken Hcp eller 

alders bestemt. Enhver spiller vil blive vurderet ud fra deres nuværende evner og niveau, derfor 

specielt til spilleren.  

 

HCP37+ træning er gratis at deltage i, men kræver at du spiller i Hcp 37 eller derover. Denne 

træning foregår hver mandag fra d. 2. april kl. 18 – 19.  

Der vil være træning i alle golfens facetter skiftende hver uge. Skema kan ses på infotavlen i 

klubhuset.  

Kontaktoplysninger til Nicolas 
+45 28 70 73 72 
nicolasbay@live.dk  

mailto:nicolasbay@live.dk

