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Kære golfmedlem,
Ganske vist er det vinter derude og indimellem er det uforskammet koldt at spille golf. Heldigvis har mange
af klubbens medlemmer ikke den store kuldeskræk, og vores bane bliver brugt hver eneste dag. Og det er
måske allerede ved at være tid til at tænke på at komme i den bedste form til sæsonen?
Vores nye træner, Thomas, er i fuld gang, og han vil meget gerne hjælpe dig til at blive en bedre golfspiller.
Derfor får du dette ekstra nyhedsbrev, hvor vi skriver om de træningsudbud, som I vil kunne benytte i 2019.
Og der er ingen grund til at vente – træningen kan sagtens begynde nu!

Træning 2019
I 2019 kommer der til at være et bredt udbud af træning. Der vil være mulighed for både at købe
enkeltlektioner, fælleslektioner, åben holdtræning, lave "lukkede" hold, og så vil der løbende afholdes
kurser i spillets forskellige facetter.
Allerede nu, inden sæsonen for alvor går i gang, er det muligt at bestille træningslektioner. Du kan betale
lektionerne enkeltvis, eller du kan købe de fordelagtige klippekort. En lektion varer 25 minutter.
Priserne er 150 kr. for en enkeltlektion, et 5-klip kort koster 650 kr., og et 10-klip kort koster 1200 kr.
Klippekortene købes i klubbens golfshop hos Claus. Og husk – et klippekort kan godt benyttes af andre
personer end dig selv!
Bestilling af træning foregår sådan her:
Log ind på Golfbox, som du plejer. Når du står på ’Min forside’ kan du øverst oppe se dine spilletider, og lige
nedenunder er der en box ’Pro trænere i min klub’, og her kan du trykke på ’bestil lektion’. Du kan også
vælge punktet ’Lektioner’ i menuen til venstre. Du vil lande det samme sted, nemlig i programmet
Proplanner, hvor du kan finde en dato og tid, som passer dig. Du skal dog være opmærksom på, at der
findes to typer af lektioner, nemlig ’Driving range’ (almindelig træning) eller ’Indspil’ (indspil og kort spil).
Træning kan også bestilles på den gammeldags facon, nemlig ved at kontakte Claus eller Thomas i klubben
– og få dem til at finde en tid til dig!
Når skal have din træning, skal du huske at henvende dig i golfshoppen for at betale for lektionen eller få et
klip i dit kort.

Når sæsonen for alvor begynder, vender vi tilbage med et udvidet træningsudbud. Som noget nyt, vil vi
også tilbyde gratis kurser, hvor spillets forskellige facetter vil blive gennemgået. Det vender vi tilbage med,
når solen står lidt højere på himlen!

