


Prøvemedlemskab 2019 

Overvejer du at spille golf, men er du lidt usikker på, om det er 

noget for dig? ...Så skulle du benytte dig af vores fantastiske 

tilbud om et prøvemedlemskab. 

Prøvemedlemskabet gælder i 10 uger og indeholder flg.: 

 Startpakke indeholdende 3 stk. golfbolde, tees, 

markeringsmærke, pitchfork samt bøgerne ’Golf i bobler 

og tegninger’, ’Golfreglerne’ og ’Kom godt i gang - golf for 

begyndere’. 

 4 gruppelektioner, samt 2 individuelle lektioner med 

klubbens Pro Træner. Der er mulighed for at købe 

yderligere individuelle lektioner efter behov. 

 Regel– og etikettekursus. 

 Frie bolde på driving range. 

 Frit spil på Maglehøjbanen - 9 huls bane. 

 Deltagelse i Klub 37 aktiviteter. 

 Mulighed for clearing til Storbane - 18 huls bane. 

 Mulighed for at låne golf sæt gennem hele perioden. 

Alt dette for kun 500 kr. 

 

Når de 10 ugers prøvemedlemskab er slut, kan du vælge at 

fortsætte som Maglehøj medlem for senere at blive medlem af 

den store 18 hullers bane, eller du kan vælge et medlemskab af 

18 hullers banen med det samme. 

Samtidig anbefaler vi dig, at du melder dig ind i Klub 37, hvor 

vores frivillige hjælpere står klar til at tage imod dig. 



Prøvemedlemskab 2019 

Der er blandt klubbens medlemmer meget stor interesse for at 

hjælpe begyndere godt i gang med golf spillet. Mange vil gerne 

hjælpe og vejlede de nye medlemmer i spil både på Maglehøj og 

på Storbane. Vi er i 2019 en gruppe på ca. 20 frivillige, der deles 

om denne opgave. 

Om mandagen vejleder Klub 37 i spil på Maglehøj, Storbane og 

afvikler Storbaneprøver. Regelundervisning er i kyndige 

hænder hos Regeludvalget. Vores Pro Træner tager sig af den 

tekniske undervisning. 

Klub 37 aktiviteterne foregår mandage mellem kl. 16 - 19 i 

perioden 6. maj - 30. september. 

 Kl. 17 - 17:45: Pro Træner har fællesundervisning af 

Prøvemedlemmer og Klub 37 begyndere. 

 Kl. 18: Prøvemedlemmer og Klub 37 begyndere spiller på 

Maglehøj, med vejledning af Klub 37s frivillige hjælpere. 

 Kl. 17: Storbaneprøver. 

 Kl. 16: Klub 37 medlemmer spiller på Storbane. 

Klub 37 arrangerer spil og turnering for Prøvemedlemmer og 

Klub 37 begyndere om mandagen på Maglehøj (9 huller). 

Du har som Prøvemedlem mulighed for at melde dig ind i vores 

Klub 37 for 350 kr. Derved kan du deltage i Klub 37 

turneringerne hvor der er præmier til de bedste på månedlig 

basis, samt en turnering der løber gennem hele sæsonen. 

Klub 37 turneringerne og de månedlige afslutninger er en 

hyggelig måde at lære andre spillere at kende på. Ved de 

månedlige afslutninger er der endvidere mulighed for 

fællesspisning. Se mere i særskilt Klub 37 brochure. 



Prøvemedlemskab 2019 

Når Prøvemedlemsskabet er ophørt står de øvrige klubber i 

Hedeland Golfklub klar til at byde velkommen til endnu mere 

golf for nye medlemmer. I klubberne møder man jævnbyrdige 

golfspillere, og det bliver lettere at lave golfaftaler. I første 

omgang er det Klub 37, efterfølgende er det henholdsvis 

Hedemændene eller Tirsdagsdamerne der er byder velkommen. 

Facebook 

Vi anbefaler dig, at du tilmelder dig vores Facebook gruppe for 

Prøvemedlemmer. 

På den måde går du ikke glip af de seneste nyheder, ændringer 

i kalenderen eller andet. Du har samtidig mulighed for at komme 

i kontakt med andre prøvemedlemmer i Hedeland Golfklub og 

stille spørgsmål til vores Klub 37 frivillige hjælpere. 

Find Facebook gruppen 

 ’Hedeland Golfklub -  Prøvemedlemmer’ 

Klik på knappen ’+ Bliv medlem af gruppen’ og kort tid efter vil 

du have adgang. 

Prøvemedlem og holdopstart 

Vi har fire hold, hvor du frit kan tilmelde dig ét af dem. 

 Hold 1: Start 6. maj, holdundervisning i uge 19-22 

 Hold 2: Start 3. juni, holdundervisning i uge 23-26 

 Hold 3: Start 5. august, holdundervisning i uge 32-35 

 Hold 4: Start 2. september, holdundervisning i uge 36-39   

Vi glæder os til at tage imod dig! 

Begynderudvalget og Klub 37  


