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Kvinder & Golf 2023
Vil du lære at spille golf, så tilbyder Himmelbjerg Golf Club et 3 måneders prøvemedlemskab kun for kvin-
der for 1.295 kr.

i Himmelbjerg Golf Club

Hvordan bliver jeg prøvemedlem?

Du tilmelder dig på www.himmelbjerggolf.dk/nyt 
medlem/træningsplan og vælger holdet Kvinder & 
Golf 2023.
 
Et prøvemedlemskab - 3 måneder
“Kvinder & Golf” består af:

• Undervisning i 6 forskellige temaer (under-
visning hver anden uge).

• Aktiviteter i de uger, der ikke trænes, sammen 
med erfarne golfspillere fra klubben (se pro-
gram)

• Mulighed for at leje udstyr i prøveperioden og 
erfterfølgende køb til fordelagtig pris.

• Teoribog og velkomstpakke
• Teoriundervisning, online videoer og online te-

oriprøve.
• Deltagelse i torsdagsturneringer.
• Gratis spil på Bakbjergbanen i hele prøveper-

ioden
• Fri benyttelse af drivingrange, puttinggreen, 

indspilsområde og træningshal
• 2 runder på Himmelbjergbanen i prøveperioden 

sammen med en mentor/erfaren golfspiller. 
 
 
 

• Kvinder og Golf logo taske med div. golfudstyr
• Polo med Kvinder og Golf logo
• Aktiviteter efter træning (se program)
• Lukket Facebookgruppe.

Hvad sker der, når jeg er indmeldt 
som prøvemedlem?

Når vi har modtaget din indmeldelse, bliver du 
opretttet i Golfbox (vores IT golf-system). 
Du modtager en mail og bliver indkaldt til informa-
tionsmøde 3. april kl. 17
På mødet fortæller vi om forløbet, inden du begy-
nder til træning.
Du bliver informeret om træningsforløb, teori-
undervisning, begynderturneringer og du får in-
formation om aktiviteter. Vi vil også sørge for en 
rundvisning i klubben og en forfriskning.

Træningen forgår hver anden onsdag med start  
12. april kl. 17-18. Efter træning er der aktivitet og 
ugerne uden træning er der aktiviteter fra kl 17-19. 

Prisen for Kvinder & Golf er kun 1.295 kr. for 3 måneder



Dag træning kl. 17-18
Michael og Valdemar

Aktivitet - kl. 18-19 i uger med træning
                  kl. 17-19 i uger uden træning

3. april info - info - bobler - rundvisning
12. april grundsving, grip, opstilling og sigte banevandring på Bakbjergbanen
19. april spille 9 huller - greensome

to og to - skiftes til at slå til bolden
26. april grundsving, øvelser og teknik med 

jern
spille 3-4 huller (to og to)

3. maj teori i mødelokalet - Golfbox m.m.
10. maj Putting, de vigtigste slag på green spille hul 1, 2 og 9
17. maj Fysioterapeut Thomas Morsbøl

Golføvelser, opvarmning, derefter selvtræning
24. maj Chip og pitch, korte og lave slag 

omkring green
åben shop, bobler og snacks

31. maj Teori på banen
7. juni Grundsving med køller, 

opstilling og teknik
samling i Mulligans

14. juni spille 9 huller
21. juni Bunkerslag - slaget ud af sandet Banevandring på Himmelbjergbanen
28. juni Puttekonkurrence og afslutning

 

Program

Begynderturneringer

Som en del af forløbet skal du deltage i min. 3 begy-
nderturneringer (torsdagsturneringer). I Kvinder 
og golf forløbet vil to af turneringerne foregå om 
onsdagen. Ellers kan du vælge at tilmelde dig tors-
dagsturneringerne fra april til juni, hvor du kom-
mer til at spille med andre nybegyndere.

Turneringen foregår på Bakbjergbanen, og du til-
melder dig via Golfbox. Vejledning får du tilsendt på 
mail, og det vil også blive gennemgået i forbindelse 
med teoriundervisning.
Der spilles i hold med 3-4 spillere, heraf er den 
ene kaptajn, en erfaren golfspiller, der kan hjælpe 
og svare på spørgsmål.

Hvad sker efterfølgende

Når du har gennemført træning og teoriprøve til-
fredsstillende og har spillet min. 3 begynderturn-
eringer kan du få et medlemskab i Himmelbjerg 
Golf Club. Hvis du kan spille til et registreret hand-
icap på 54 eller lavere får du et DGU-kort, som 
giver adgang til at spille på Himmelbjergbanen og 
på andre baner rundt i Danmark.
Himmelbjerg Golf Club har rabataftaler med andre 
golfklubber i Jylland og på Fyn, og en enkelt i Tysk-
land (se hjemmesiden).
Du kan læse mere om vore medlemskaber og kon-
tingentsatser på klubbens hjemmeside. Vi vil også 
informere om mulighederne for medlemskab i 
slutningen af prøveforløbet



En fremmed  
er en ven du endnu  
ikke har mødt

Himmelbjerg Golf Club . Bakbjergvej 7 . 8653 Them . Telefon: +45 87 98 31 00 . www.himmelbjerggolf.dk

Michael Lone
Pro - træner Klubsekretær

Som navnet antyder, ligger Himmelbjerg Golf Club i Søhøjlandet, tæt ved Himmelbjerget. Her finder du 
Danmarks højest beliggende teesteder og greens samt Danmarks vel nok hyggeligste golfklub.  
 

Vi glæder os til at byde dig velkommen i Himmelbjerg Golf Club

Bente


