
 
 

GOLF MED MERE 2021 – ALBERTSLUND GOLFKLUB   
 
GOLF MED MERE er et begynderforløb for alle.  
Det er et forløb for dig, som kan lide det aktive liv, er tosset med hyggeligt samvær på terrassen og 
ikke mindst bare trænger til at komme ud af huset, efter et alt for langt Corona forløb og en 
nedlukning, der trækker ud. Tag gerne din ven eller partner med. 
 
Golf er naturligvis en udfordring, men langt de fleste kan lære det – til et niveau, hvor det er sjovt 
og spændende. 
 
GOLF MED MERE er et samlet ti ugers forløb. 
Til undervisningsdelen har vi planlagt et forløb, hvor du får ugentlig instruktion og spil på banen. 
Til denne del hører også regelundervisning og snak om de etiske forhold i golfspillet. 
 
Oveni i dette lægger vi, ved hver samling, et programpunkt som banevandring, besøg på 
greenkeepergården og sportsligt indslag med de andre nye golfere. 
Hver træning afsluttes med en kølig drink på terrassen – og flere dage er også med mad. 
 
Ud over instruktionen med træneren, vil der være klubmedlemmer, der deltager i forløbet. De vil 
sørge for at spillet på banen glider fremad og samtidig give lidt vejledning til mulighederne i spillet. 
Deltagerne er altså ikke overladt til sig selv i disse 10 ugers program, dog undtaget eventuel 
selvtræning. 
 
Efter dette forløb har du fået en rigtig god ide om, hvorvidt golf er noget for dig. 
Vi udleverer regelbøger og en pose med gode ting til starten. 
Vi har udstyr som kan lånes. 
 
Samlet pris for hele forløbet: 1499,-  
Der er ingen krav om indmeldelse efter forløbet. 
Vi optager højst 20 begyndere på dette hold. 
 
 
 
Tilmelding: se under programmet 
 
Vi glæder os til at se jer 
 
 
Albertslund Golfklub 
Snubbekorsvej 54 
2620 Albertslund 
Tlf.: 4364 2577 
 



PROGRAM:     
Torsdag d. 15. april 
* Velkomst på terrassen 16.30 
*Træning med Pro 17.00 – 18.00 
* Evaluering og en øl/vand/vin samt chips. 18.00 – 19.00 

 
Torsdag d. 22. april 
* Træning med Pro 17.00 – 18.00 
* Efter træning spiller vi 2 huller på banen og derefter let anretning. Beregn ca. 1½ time 

 
Søndag d. 25. april 
* GOLFENS DAG 
Festdag i golfklubben. Kom og lær din klub at kende. Der er Åbent hus fra kl. 10.00 – 14.30. 
Tag gerne familie, naboer, kollegaer eller andre interesserede med. 

 
Torsdag d. 29. april 
* Træning med Pro 17.00 – 18.00 
* Regelundervisning, inklusiv smørrebrød. Beregn ca. 1½ time. 

 
Søndag d. 2. maj 
* Spil på banen 15.00 – Beregn ca. 2 timer (Selvtræning kan indgå efter spillet) 

 
Torsdag d. 6. maj 
* Træning med Pro 17.00 – 18.00 
* Puttekonkurrence og derefter let anretning. 18.00 – 20.00 

 
Søndag d. 9. maj 
* Spil på banen 15.00 Beregn ca. 2 timer (Selvtræning kan indgå efter spillet) 

 
Torsdag d. 13. maj - Kr. Himmelfartsdag  
* Træning i Vesterled 17.00 – 18.00 
Short game konkurrence med træneren. 18.00 – 20.00 

 
Søndag d. 16. maj 
* Spil på banen 15.00 Beregn ca. 2 timer (Selvtræning kan indgå efter spillet) 

 
Torsdag d. 20. maj 
* Træning med Pro 17.00 – 18.00 
* Regelundervisning efterfulgt af grillpølser på terrassen. Beregn ca. 1½ time 

 
Torsdag d. 27. maj 
* Træning med Pro 17.00 – 18.00 
* Short Game 18.30 – 19.30. Bagefter lidt at spise. 

 
Søndag d. 30. maj 
* Spil på banen 15.00 Beregn ca. 2 timer (Selvtræning kan indgå efter spillet) 

      



Torsdag d. 3. juni 
* Træning med Pro 17.00 – 18.00 
* Konkurrence derefter Tapas og vin. Beregn ca. 2 timer 

 
Søndag d. 6. juni 
* Spil på banen 15.00 Beregn ca. 2 timer (Selvtræning kan indgå efter spillet) 

 
Torsdag d. 10. juni 
* Træning med Pro 17.00 – 18.00 

* Short Game 18.30 – 19.30. Let anretning efter spillet. 
 
Søndag d. 13. juni 
* Spil på banen 15.00 Beregn ca. 2 timer (Selvtræning kan indgå efter spillet) 

 
Torsdag d. 17. juni 
* Afslutningsturnering 17.00  
Herefter grillmiddag på terrassen og masser af hygge. Det kan godt trække lidt ud… 
 
Farvel og tak for denne gang 


