Velkommen som

PRØVEMEDLEM
i Juelsminde Golfklub

www.juelsmindegolf.dk

...................................

er golfsporten noget for dig ?

Prøvemedlem i Juelsminde Golfklub
Vi tilbyder dig et prøvemedlemskab, der varer resten af året til kr. 1.800,00, som inkluderer:
• at du som NY-golfer mod et depositum på kr. 900,- får et golfsæt og en bag, så du kan
		 komme i gang med at spille uden de helt store omkostninger.
• 6 lektioner hos vores træner Peter Mason
• LOGBOG samt mentor, som hjælper dig i gang med at lære klubben & andre spillere at kende.
• Regelundervisning.
• Fri benyttelse af driving range og klubbens andre faciliteter.
• Deltagelse i begynderturnering efter aftale med træneren.
• Vejledning fra begynderudvalgets medlemmer.
• Gratis bolde på driving range i prøveperioden.

Hvordan ?
Ved at udfylde og aflevere vores indmeldelsesblanket, som du kan få ved at kontakte Helle
i sekretariatet.
Du kan også printe den ud fra vores hjememside: www.juelsmindegolf.dk/bliv-medlem

Juelsminde Golfklub, sekretariatet
v/Helle LarsenBolbroholtvej 11
7130 Juelsminde
Tlf. 7569 3492
golf@juelsmindegolf.dk

Efter indmeldelse som prøvemedlem
Efter, at vi har modtaget din indmeldelse, opretter vi dig som prøvemedlem i Juelsminde Golfklub,
hvor du kan glæde dig til at blive introduceret til golfens herlige oplevelser.
Vores træner Peter Mason og mentor vil sammen med begynderudvalget guide dig i gennem
starten af golfens finurligheder.
Som hjælp til dette udleveres en LOGBOG, så du bliver introduceret til vores fantastiske klubliv.
Du kan glæde dig til at komme i en klub, hvor vi netop sætter det sociale klubliv højt.
Du er altid velkommen til at henvende dig til din mentor, træneren, i sekretariatet eller til medlemmerne i begynderudvalget, hvis du har spørgsmål vedr. prøvemedlemsskabet, klubben, udstyr eller
andre golfrelaterede spørgsmål.

Regelundervisning
Følg med på hjemmesiden hvor datoer for regelundervisning vil blive offentliggjort, så hurtigt som
muligt. www.juelsmindegolf.dk
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er golfsporten noget for dig ?

Træningsstart
Sammen med vores træner Peter Mason får du 6 lektioner.
De sidste 2 lektioner er en dobbelt lektion på banen.
Du planlægger selv eller sammen med mentor og Peter, hvornår det passer dig bedst
og hvornår DU har tid.
Peter kan kontaktes på telefon 4077 6970 eller 7569 3492.
Han kan desuden træffes i proshoppen på følgende tidspunkter:
tirsdag - fredag kl. 9.00 - 17.00, lørdag og søndag kl. 9 - 15. Mandage - lukket.
Spilleret på banen
For at opnå spilleret på banen skal spilleren spille sig i officielt handicap, samt have gennemgået
regelundervisningen.
Opnåelse af officielt handicap kan dels ske ved deltagelse i begynderturneringerne om onsdagen,
og/eller spille en runde på 9 huller med en score på 18 point sammen med et øvet klubmedlem
eller din mentor.
En sådan runde skal være godkendt af begynderudvalget eller sekretariatet.

Se programmet for onsdagsmatcherne på begynderopslagstavlen eller på www.juelsmindegolf.dk

Begynderturneringer
Træneren sætter dig i handicap 54, når han vurderer du er klar og du er nu berettiget til at deltage i
begynderturneringerne om onsdagen, hvor vi spiller 9 huller.
Vi spiller for-9 (hul 1-9).
Disse turneringer har flere formål:
• du bliver fortrolig med banen
• du bliver vejledt i hvordan man færdes på banen
• du har mulighed for at finde andre at spille med
• du skal til en begyndermatch eller sammen med din mentor lave 18 point for at må gå på
banen alene.
Turneringerne afvikles om onsdagen fra starten af april til starten af september, hvor afslutningsmatchen finder sted.
Se det detaljerede program på hjemmesiden eller på begynderopslagstavlen i forhallen.

Du tilmelder dig til begyndermatcherne
ved at logge ind på golfbox.dk

Vi glæder os til at byde dig

velkommen

som prøvemedlem
og håber at du bliver glad for at spille golf
og for vores gode klubliv.
Med venlig hilsen
Begynderudvalget

www.juelsmindegolf.dk

