
Du bliver guidet   
gennem golfspillet af 

øvede hjælpere. 
Socialt samvær står øverst  

på listen  

- næst efter spillet 

  

Velkommen til Begynderklubben 

Vi hjælper dig godt i gang med golf 

Begynderudvalget 2021 

Formand: Per Dreibøl, mobil 20 97 90 97 

Johnny Falk Hermansen 

Claus Engkebølle , mobil 28 70 49 95      

Ole Agersbæk 

Susanne Reiff Petersen, mobil 30 89 46 32 – også ansv. for hjemmeside. 

     

          

 Per                  Johnny Claus       Ole       Susanne 

 

MANDAGS BEGYNDERMATCH OG HYGGEGOLF 

TILMELDING: Du tilmelder dig via Golfbox senest søndagen før kl. 12. 

 
Til spisematchen den sidste mandag i måneden skal du tilmelde og betale i 
Golfbox inden lørdag  kl 12.  

 
NB: Tilmelding til mad er bindende, selv om du melder fra på selve dagen. 

Hvis du er usikker på, hvordan du gør, så ring til Susanne 30 89 46 32 - eller 
henvend dig på kontoret. Ved afbud på selve dagen – send en sms til Per på 
mobil 20 97 90 97 eller til Susanne. 

Læs også nyttig information under ”Bliv Medlem”  

www.Skovbogolfklub.dk/nyttig-information  

http://www.Skovbogolfklub.dk/nyttig-information


Velkommen til SKOVBO GOLFKLUB Begynderklubben 

Du har taget en vigtig beslutning: Du har lyst til at lære at spille golf, og 
det er vi meget glade for her i Skovbo Golfklub. Velkommen i vores dejlige 
klub. Vi håber og tror på, du bliver glad for dit valg. 

 

Begynderklubben har fast spille-
aften hver mandag  
– med start kl. 17.30  

 
Hvis du har handicap 54 og derun-
der, skal du tilmelde dig i Golfbox 
senest søndag. Mandag sidst på 
eftermiddagen møder du op og får dit starthul til For9.   

 
Hvis du aldrig har spillet før og ikke har fået et handicap, starter du på 
Par3 banen. Hvis du ikke ved hvordan, så kontakt en fra begynder-
udvalget eller kontoret, så hjælper vi dig gerne.  

 
Spillet starter kl. 17.30, hvor du skal stå ved det hul, du har fået tildelt– 
husk at printe dit scorekort for dagen. Du går rundt med en erfaren hjæl-
per, som forklarer om banen og reglerne undervejs. Der er max 3 nybe-
gyndere pr. hjælper. 

Der betales 30 kr. i kontanter pr. gang for at deltage. Beløbet går til præ-
mier, som vi spiller om hver uge.   

 

Spisematch: Den sidste mandag i måneden (minus helligdage) afholder vi 
spisematch. Her spiller vi holdspil, som regel Texas Scramble. Den dag er 
der præmier til dagens vindere samt uddeling af præmier fra spillet på de 
øvrige mandage i måneden.  
 
Du tilmelder dig i Golfbox inden lørdag kl. 12 og betaler 30 kr. på dagen til 
præmiepuljen i begynderklubben. Maden betales direkte i cafeen. 

 

Vi spiller i flere rækker: Par3-banen samt en For9 række, og som altid i 
Golf er der Klappræmier (dvs. vindere der trækkes blandt de scorekort, 
der IKKE har vundet en præmie). Hjælpere og hyggegolfere kan deltage, 
men i deres egne præmierækker.  

 

Hvornår kan jeg komme på stor bane? Når du har spillet Par3-banen 
med en spiller med DGU kort og hcp. under 48 som markør min. 2 gange 
og i max 48 slag for herrer og 52 slag for damer, tildeles du handicap 
(hcp) 54 og får et Trin1 Flex DGU-kort o. Herefter må du spille på Skov-
bos 18 huls bane, hvis du går med en spiller, der har DGU kort og hcp. 
48 eller mindre. Du må først gå alene på 18-huls banen, når du  har op-
nået hcp. 48.3 

Bag9 - Som noget nyt har begynderklubben - gælder også helt nye - fået 
lov til 1 gang om måneden til spisematchen at spille Bag9, dvs. hul 10-
18.  

 

Teoriprøven - tages online på: www.golf.dk/regelprove  
Begynderklubben sørger for bestilling af DGU kort, når du har bestået 
både regelprøven og gået 2 runder som ovenfor. 

Træning med pro træner - Som trin1 
medlem kan du tilmelde dig 8 lektio-
ner (i små grupper) hos vores pro Sø-
ren Telling, der også kan vejlede dig 
omkring valg af udstyr. Til at begynde 
med vil du kunne låne udstyr. Det er 
også muligt at booke enkelttimer hos 

Søren. Tilbuddet gælder også for 
trin2 medlemmer.. 

Medlemskaber i Skovbo Golfklub 
For medlemmer har vi i 2021 føl-
gende trin: Trin 1 medlem (første 
år), Trin 2 medlem (2. år) og der-
efter alm. medlemskab. Hent en 
folder på kontoret.  Se mere på 
www.skovbogolfklub.dk/medlemstyper 

http://www.golf.dk/regelprove

