Prøvemedlem HELE 2018
for KUN kr. 995,inkl. uddannelse og efterfølgende tilladelse til at spille på banen i Gyttegård
og på andre golfbaner (DGU-kort (F))

Infoaften
onsdag den 21. marts kl. 18.30 i Gyttegård Golf Klub
tilmelding på tlf. 3091 2382 / info@ggk45.dk (senest den 20/3)

Prøvemedlemskaber
Oversigt og indhold
Medlemskabstype
Prøvemedlemskab*
hele 2018
senior incl. DGU-kort

Pris
Kr. 995,-

Kr. 500,-












Hold forløb
(fra 18 år)

Prøvemedlemskab*
senior – 2 måneder
Hold forløb
(fra 18 år)

Prøvemedlemskab* junior

Indhold










Kr.
300,-

Gælder hele 2018
1 introduktionsdag (kl. 09.00 – ca. kl. 12.00) incl. frokost og kaffe
3 x gruppelektioner
2 x Regelundervisning
Tildeling af kontaktperson/mentor
Mulighed for lån af udstyr.
Frie træningsbolde
Frit spil på par-3 banen
Frit spil på 18 huls banen efter godkendelse, herunder DGU-kort (F)
 Mulighed for deltagelse i begynderudvalgets aktiviteter –
onsdagsturneringer. Deltagelse i begynderturnering om onsdagen koster kr. 25,-/gang
 Tilbud om medlemskab. Ved accept af tilbud modregnes prøvemedlemskabets værdi kr. 995 i første opkrævning.

2 måneders prøvemedlemskab efter introduktionsdagen
1 introduktionsdag (kl. 09.00 – ca. kl. 12.00) incl. frokost og kaffe
3 x gruppelektioner
2 x Regelundervisning
Tildeling af kontaktperson/mentor
Mulighed for lån af udstyr.
Frie træningsbolde
Frit spil på par-3 banen
Mulighed for spil på 18 huls banen efter godkendelse.
Tilbud om medlemskab efter 2 mdr.
 Mulighed for deltagelse i begynderudvalgets aktiviteter –
onsdagsturneringer. Deltagelse i begynderturnering om onsdagen koster kr. 25,-/gang
Hele sæsonen incl. deltagelse i junior/micro træning, regelundervisning, frie
træningsbolde , frit spil på par-3 banen, mulighed for spil på 18 huls banen efter
godkendelse, deltagelse i børn- og unge udvalgets aktiviteter.

(indtil 18 år)

Begynderforløb
Hold og program
Introduktions-dag
Træning lektion 1
Regelundervisning + intro til golfbox
Træning lektion 2
Regelprøve
Træning lektion 3

Hold 1
søn. 15. april kl. 09.00
ons. 18. april kl. 18.00-19.30
ons. 25. april kl. 17.00-ca. 19.30
man. 23. april kl. 18.00-19.30
tirs. 1. maj kl. 18.00
ons. 25. april kl. 18.00-19.30

Hold 2
søn. 29. april kl. 09.00
ons. 2. maj kl. 18.00-19.30
ons. 9. maj kl. 17.00-ca. 19.30
ons. 9. maj kl. 18.00-19.30
tirs. 15. maj kl. 18.00
ons. 16. maj kl. 18.00-19.30

Hold 3
søn. 27. maj kl. 09.00
ons. 30. maj kl. 18.00-19.30
ons. 13. juni kl. 17.00-ca. 19.30
ons. 13. juni kl. 18.00-19.30
tirs. 12. juni kl. 18.00
ons. 20. juni kl. 18.00-19.30
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Vision Gyttegård Golf klub
At give vore medlemmer og besøgende gode oplevelser og forbedre livskvaliteten.

Velkommen
Vi glæder os til at byde dig velkommen i Gyttegård Golf Klub. Vi håber du vil
nyde banerne, spillet og det sociale samvær, som vi værdsætter meget højt i
Gyttegård. I mere end 40 år har vi, med stor passion for sporten, holdt vores
baner i topform, så de hele tiden står klar til at give alle golfspillere en god
oplevelse.

Prøvemedlem for KUN kr. 995,- for HELE 2018 inkl. DGU-kort (F)
Tilbuddet gælder kun nye golfspillere og inkluderer opstartsforløb, spil på fem huls par-3 bane og
adgang til alle træningsfaciliteterne i Gyttegård Golf Klub. Når du har gennemført og bestået regel, slag- og spilleprøver, der kan tages undervejs i forløbet, opnår du adgang til spil på 18 huls
banen og dermed også DGU-kortet.

Prøvemedlemskab og begynderforløb
I Gyttegård Golf Klub har vi tilrettelagt et begynderforløb, hvor du bliver introduceret og undervist i
golfspillets forskellige facetter. På den måde bliver du hurtigt et velintegreret medlem af vores
golfklub. Som prøvemedlem i Gyttegård Golf Klub kan du for bare kr. 995,- være prøvemedlem i
hele 2018 – tilmelding skal ske inden udgangen af august for at kunne nå at få træning, da denne
slutter ultimo september.
Nedenfor kan du se det forløb du skal igennem som prøvemedlem.

Begynderforløb
I løbet af nogle uger skal vi lære dig at spille golf. Begynderforløbet består af nogle moduler
(jævnfør figuren nedenfor), som trinvist fører dig frem til, at du kan spille på vores 18-huls bane –
og forhåbentlig giver dig mange glæder i årene fremover.

En af vore dygtige trænere vil sikre, at du lærer den grundlæggende teknik i golf. Derudover
modtager du undervisning i golfreglerne og du vil få en mentor som spiller og træner med dig
under forløbet.
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Mentor-ordning
Du får tilknyttet en mentor fra begynderudvalget, som er din kontaktperson i begynderforløbet og
som hjælper dig med alle de praktiske forhold – herunder gennemførelse af slagprøver, runder på
PAR 3 banen og som hjælper dig i gang på vores 18 huls bane.

Onsdagsturnering
Hver onsdag afholder begynderudvalget onsdagsturnering, hvor der spilles såvel på par-3 banen
som på 18 huls banen.
Vi mødes senest 30 min. før start, hvor de fremmødte inddeles i hold, og hvert hold får tildelt
mindst én øvet spiller, der guider jer – så alle får en god og lærerig oplevelse ud af turen på
banen.
Efter spil samles alle til hyggeligt samvær i klubhuset eller på terrassen, og til en lille
præmieoverrækkelse samt en snak omkring dagens runde.
Der er mulighed for at bestille mad i cafeen før spil, som så er
klar når du kommer ind efter spil.
Du skal tilmelde dig turneringen på 18 huls banen enten
online via Golfbox (senest 2 timer før) eller ved personligt
fremmøde og tilmelding til turneringskontoret senest 30 min.
før start.
Deltagelse i disse turneringer koster kr. 25,-/gang.
Spil på par-3 banen opstarter umiddelbart efter spillestart på
18 huls banen. Deltagelse på par-3 banen er gratis.
Vi opfordrer til, at du deltager i begynderturneringerne om onsdagen.
Se plan for onsdagsturneringerne på hjemmesiden under begynder.

Få mest muligt ud af din træning
For at få så meget ud at træningen som muligt bør du:
 Komme i god tid, således at du kan nå at akklimatisere dig og finde
dine ting frem i ro og mag
 Varme op
 Træne videre efter lektionen. Dermed husker du bedre, hvad du har
lært.
 Når du skal spille på golfbanen, skal du huske at have en pitchfork i
lommen samt Tee’s, blyant og ekstra bolde i bag’n.
 Have regntøj inden for rækkevidde, da vi også træner i dårligt vejr
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Lån af udstyr
Som prøvemedlem skal du ikke tænke på at købe golfudstyr, da vi stiller det gratis til rådighed i
hele prøveforløbet. Golfbag’en vil altid være udstyret med putter, jern og
kølle, men husk altid at tjekke bag’en for bolde, tees og pitchfork inden du
går ud på par-3 banen eller 18 huls banen. De bolde der benyttes på
Driving Range er KUN til Driving Range og må derfor ikke
medbringes/bruges på par-3 banen og 18 huls banen.
Vil du være sikker på altid at have bolde og tees, så medbring dine egne.
Du har fuld adgang til alle klubbens træningsfaciliteter med gratis bolde på
Driving Range i hele din prøveperiode. Skal du øve put eller indspil kan du
benytte de bolde som forefindes ved puttinggreen. Husk at lægge bolde på
plads igen efter brug.
Ønsker du efterfølgende at købe et sæt anbefaler vi, at du tager fat i vores dygtige trænerteam,
der kan hjælpe dig og guide dig igennem et vellykket køb af udstyr som passer til dig.

Spil på banen
Som prøvemedlem i Gyttegård Golf Klub har du i første omgang fri adgang til fem huls par-3 bane
på egen hånd eller sammen med de andre.
Når du har gennemført slagprøver, regelundervisning, spil på
par-3 banen og deltagelse i Onsdagsturneringer bliver du
frigivet til spil på 18 huls banen.
Når du skal spille på 18 hullers banen skal du huske at booke
starttid via golfbox.
Har du tegnet prøvemedlemskabet for hele 2018 har du frit
spil på 18 huls banen når du er clearet. Læs mere om at blive
medlem på næste side.

Gyttegård Golf klub – Billundvej 43 – 7250 Hejnsvig
tlf. 75336382 - gyttegaardgolfklub.dk – info@ggk45.dk

Bliv medlem
Du tilmelder dig et prøvemedlemskab ved at udfylde tilmeldingsblanket eller ved at henvende dig
personligt til sekretariatet på tlf. 75 33 63 82 eller mail info@ggk45.dk
Tegner du prøvemedlemskabet der gælder hele 2018 og
vælger at blive fuldgyldigt medlem inden 1. september 2018
for at få ubegrænset adgang til 18-hulsbanen vil vi modregne
det indbetalte beløb for prøvemedlemskabet - kr. 995,- i
første opkrævning.
Prøvemedlemskabet bliver således gratis!
Tegner du prøvemedlemskabet der gælder i 2 måneder vil du
blive tilbudt fuldgyldigt medlemskab efter de 2 måneder.
Vælger du at blive fuldgyldigt medlem efter de 2 måneder opnår ubegrænset adgang til 18 huls
banen (forudsætter du er clearet!)
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte sekretariatet.
Velkommen til Gyttegård Golf Klub.
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Derfor skal du vælge Gyttegård Golf klub?







Fordi du har familie, venner, bekendte, kollegaer der spiller i klubben
Fordi klubben har et godt ry og et super klubliv
Fordi du har mulighed for at prøve via prøvemedlemskab
Fordi klubben ligger tæt på dit hjem/arbejde
Fordi vi har en velplejet bane i smukke omgivelser
Fordi vi har gode faciliteter, herunder bl.a. cafe og golfshop
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Prøvemedlem 2018
Tilmelding – udfyldes og afleveres til sekretariatet
Navn:_________________________________________

Fødselsdato:______________________________

E-mail:________________________________________

Fastnet tlf.________________________________

Adresse:______________________________________
Tilmelding til nyhedsbrev fra Gyttegård Golf Klub
Postnr:__________ By:____________________

(sæt kryds)

JA

Mobil tlf.________________________________

NEJ

Undertegnede indmelder mig herved i Gyttegård Golf Klub som:
Sæt
kryds

Medlemskabstype
Prøvemedlemskab* - hele 2018
senior incl. DGU-kort

Pris
Kr. 995,-

Hold forløb
(fra 18 år)

Prøvemedlemskab*
senior – 2 måneder

Kr. 500,-

Hold forløb
(fra 18 år)

Hold 1

Opstartsdag/ introduktionsdag Søndag den 15. april kl. 09.00

Hold 2

Opstartsdag/ introduktionsdag Søndag den 29. april kl. 09.00

Hold 3

Opstartsdag/ introduktionsdag Søndag den 27. maj kl. 09.00

Prøvemedlemskab* - junior

Kr. 300,-

(indtil 18 år)

Hele sæsonen incl. deltagelse i junior/micro træning,
regelundervisning, frie træningsbolde , frit spil på par-3 banen,
mulighed for spil på 18 huls banen efter godkendelse, deltagelse i
børn- og unge udvalgets aktiviteter.

* kan kun tegnes én gang.

Eventuel familierelation til medlem i klubben - oplys venligst navn og medl.nr.:__________________________
I forbindelse med prøvemedlemskabets udløb vil du modtage tilbud om medlemskab af Gyttegård Golf Klub.

Dato: ________________Underskrift:_______________________________________________

NB! Er du under 18 år, skal far eller mor underskrive.
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