
Kom godt i gang med golf 
 
Som begynder i Harrevig Golfklub betaler du 300 kr. for et prøvemedlemskab på 3 
måneder, som giver dig mulighed for at få prøvet golfsporten af. 
 
Med et 3 måneders prøvemedlemskab får du følgende: 
 
5 træningslektioner med vores dygtige træner 
2 teorilektioner med praktiske eksempler på golfreglerne 
Aflæggelse af prøver i spil og teori i henhold til Dansk Golf Union (DGU) 
Lån af golfudstyr 
Fri træning på Driving Range med gratis bolde 
Frit spil på Par 3 banen 
Kaninmatcher på Par 3 banen 
36-72 matcher på stor bane  
 
Du stifter også bekendtskab med en flok glade golfere, som står klar til at supplere 
trænerens undervisning med praktisk spil på banerne. De er også garanter for sociale 
arrangementer og hyggeligt samvær ad libitum. 
 
Du gennemfører teoriundervisning, praktisk træning og består de obligatoriske prøver med 
hjælp fra træner, mentorer og række af frivillige golfere, som alle har det fællesmål at give 
deres begejstring for golfsporten videre til dig. 
 
Alt er sat i system, så du både får lært de grundlæggende elementer af golfslaget, 
generelle golfregler og etikette på golfbanen. Din træner udleverer ved træningsopstart en 
lille folder med oversigt over det, du som begynder skal igennem. Den eller de mentorer, 
der står klar til at hjælpe dig, har ligeledes en folder med det, de skal hjælpe dig med at 
lære. 
 
Når de 3 måneders prøvemedlemskab er ovre, kan du melde dig ind i Harrevig Golfklub og 
spille resten af sæsonen for yderligere 1200 kr. Du kan trække de 1200 kr. fra 
efterfølgende års kontingent.   
 
Med din indmeldelse i Harrevig Golfklub vil du få et DGU-kort, som giver dig ret til at spille 
på andre baner rundt i landet.  
 
Holdtræning for begyndere i Harrevig Golfklub foregår mandage kl. 17-18. 
 
Når du er færdig med din træning, spiller du sammen med de øvrige begyndere på Par 3 
banen fra kl. 18 og et par timer frem. Vi slutter med kaffe og hyggeligt samvær og efter 
Kaninmatcher også præmieoverrækkelse. 
 
Når du er klar til at spille på stor bane, får du via 36-72 matcherne introduktion til det. Også 
her står en flok frivillige og mentorer klar til at guide dig. De glæder sig til at vise dig den 
flotte bane og hjælpe dig godt på vej til gode oplevelser.  
 



 
Du tilmelder dig på et af vore begynderhold ved at sende os en mail på 
kontakt@harreviggolf.dk eller ved at ringe til os 97 57 11 66 mandag til fredag 9:30-14:00. 
 
Du er selvfølgelig også meget velkommen til at kontakte os, hvis du har afklarende spørgsmål eller 

bare vil hø 
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