Golf-kørekort for medlemmer 2013
Nedenstående tilbud henvender sig til nye medlemmer af REE Golf, der ønsker et
golfkørekort. Forløbet er en kombination af samarbejde mellem klubbens frivillige
hjælpere og faddere i Begynder udvalget samt vores professionelle trænere.
Det er vigtigt at understrege at det er meget individuelt, hvor meget undervisning den
enkelte elev skal ha´for at sikre sig en banetilladelse. 10 lektioner er derfor en pejling
på hvor mange lektioner man som minimum skal have inden en eventuel baneprøve
kan bestås. Dette vil altid være i samråd med træneren, der kan rådgive om, hvornår
det er realistisk at forsøge sig.
”Begynderprøve” fra Begynderudvalget vedlægges som vejledning for hvad der skal
gennemgås/bestås undervejs i model 1.
Kørekortsmodel:
10 individuelle lektioner á 20 min
Slagprøve ved prof. Træner – 40 min.
Afsluttende baneprøve.
Teoriprøve(DGU´s teoriprøve på nettet)
Kr: 2200,Efter afsluttede/beståede prøver udstedes et ”Golfkørekort” der giver tilladelse til spil
på alle baner

Har ovenstående din interesse, er vores kontakt data:
Landström Golf Academy
Høbjergvej 32
3200 Helsinge
info@landstrom-golfacademy.com
www.landstrom-golfacademy.com

UDDANNELSE TIL BANETILLADELSE

Navn:______________________________________________________
EvtTlf._____________Mail adresse:________________________________

1.
UNDERVISNING:
Individuelle lektioner hos Pro (20 min lektioner) Min. 7 lektioner inden pkt 3.
________________________________________________
Underskrift pro
2.
TEORI:

Bestået regelprøve d._________________________________
Underskrift/ansvarlig

3.
SLAGPRØVEN.
Pro lektioner er en forudsætning for at melde sig til slagprøven.
For bestået slagprøve kræves samlet mindst 27 godkendte slag af 60 mulige – dog
skal minimumskravene for hver gruppe opfyldes.
LANGT SPIL:
Med valgfri jern eller kølle skal herrer mindst slå 110 m
Langt og max 40 m bredt
Damer skal slå min 70 m langt og max 40 m bredt.
5 ud af 10 bolde
______________________
CHIP:
5 m fra forkant af green. 3 ud af 10 bolde skal ende
Højst 4 m fra hullet

______________________

BUNKER:
3 ud af 10 bolde skal ende på eller tæt på green

______________________

OVER BUNKER/PITCH:
3 ud af 10 bolde skal ende på green

______________________

LANGE PUT:
15 m fra hullet – 3 ud af 10 put skal ende højst
2 m fra hullet

______________________

KORTE PUT:
1 m fra hullet. 5 ud af 10 put skal i

______________________

Antal godkendte slag:

______________________

____________________________________________
Underskrift pro

4.
BANEPRØVEN:
(Før man vælger at gå op til denne prøve, anbefaler vi at man spiller og øver på par 3
banen x antal gange. Som vejledning mener vi at når man kan spille Par 3 med et
gennemsnit på 5 slag pr. hul, er det realistisk at gå op og bestå Baneprøven)
7 huller spilles på stor bane med fadder som markør. Eleven skal lave min. 7 points
ud fra stableford-systemet, hvor spilleren tildeles 3 ekstra slag pr hul. Fadder´en afgør
om prøven er bestået. Baneprøven er den afsluttende prøve og derfor skal alle andre
prøver være afsluttet inden eleven kan gå op til denne prøve.

Det bekræftes hermed at ovennævnte person har gennemført teoretisk samt praktisk
baneprøve, og derfor gives tilladelse til udlevering af Golfkørekort/Banetilladelse.

___________________________________________________
Proteamet/
Dato/Underskrift Pro
Magnus Landström Golf Academy

