Velkommen Til
Begynderforløb 2022
Ledreborg Palace Golf Club (LPGC)
3 Måneders Prøvemedlemskab
Glæde, sjov og hygge er i fokus på Ledreborg Palace golfs Begynderforløb / Prøvemedlemskab
De sociale relationer er for os vigtige og vi glæder os virkelig til at vise dig ”vores klub” – LPGC.
Vi håber selvfølgelig, at du har lyst til at blive en del af LPGC ”familien”, der spiller verdens bedste spil på
Ledreborg Slots smukke jorde.
Begynderteamets målsætning er altid at modtage dig med smil, service og åbne arme på Ledreborg Palace
Golf Club. Begynderteamet består af en række dygtige begynderhjælpere (Golfere fra klubben) samt vores
Chef Pro Jeppe Brinch Sørensen
Dit 3 Måneders Prøvemedlemskab indeholder faktisk rigtig meget = Value for Money
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4 x individuelle lektioner á 25 min med Chef Pro Jeppe (putting, sving, indspil & bunker)
Deltagelse i Fællestræning for alle begyndere M/K med Jeppe hver tirsdag fra kl. 19:00 – 20:00
Deltagelse i Fællestræning for alle begyndere M/K med Jeppe hver torsdag fra kl. 17:00 – 18:00
Deltagelse i Begynderturnering hver mandag på Par 3 Banen eller Faldo Course fra kl. 17.00
I samarbejde med vores Begynderteam sikre, at du får en god og sjov oplevelse på golfbanen
En forståelse for, hvordan du hurtigst og bedst udvikler dig som golfspiller
En gang om måneden afholdes Kaninmatch med spisning efter matchen (for egen regning)
Læring omkring golfudstyr og hvilket udstyr, som vil være velegnet til dig
Ubegrænset ret til at komme & selvtræne på Rangen – Par 3 Banen – Putte & Indspil området.

For at gøre det så fleksibelt som muligt for dig, så tilbyder vores Pro Jeppe at dine 4 individuelle
undervisnings lektioner kan afvikles stort set alle ugens dage.
Du skal blot kontakte Jeppe for at få hjælp til booking af dine 4 individuelle lektioner.
Dette gælder også hvis du vil købe mere individuel undervisning

TIL 1995,- FÅR DU DIT HELT EGET GOLF SÆT MED I HANDELEN
Det er et rigtig godt ½ begyndersæt - som du vil kunne spille
med i lang tid.
Det ½ golf sæt består af 7 dele som er:
Bag - 3´er kølle – 5 hybrid – Jern 7-9 -Sandjern -Putter.

Og sættet er selvfølgelig helt nyt!

Hvad skal Du som begynder vide om Golf i LPGC?
•
•
•
•
•
•

Du kan få et fantastisk netværk og nogle skønne golfvenner
Med den rette indstilling kan du og alle andre lære dette ”drilske” spil
Begynderteamet og vores Chef Pro Jeppe er altid klar til at hjælpe dig
Du vil få adgang til en af Danmarks skønneste golfbaner
Egentlig skal du ikke vide meget – det lærer vi dig
Lyt til det du får at vide under din træning hos Pro´en Jeppe - ikke alle andres venlige råd

Dette får Du også i dit 3 måneders prøvemedlemskab
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Dit helt eget ½ golfsæt.
Fri afbenyttelse af træningsbolde
Fri afbenyttelse af træningsfaciliteter
Fri afbenyttelse af par-3-banen
Klubhus og omklædningsfaciliteter
Undervisning i regler og etikette
Din egen kontaktperson

Dette skal Du Lære for at få Golfkørekortet…
Dansk Golf Unions Golf Kørekort..KLIK HER !

Slagprøver
Hos Jeppe skal du bestå en række slagprøver. Han fortæller dig, hvornår du har klaret dem. Det er ikke en
decideret prøve men han vil holde lidt øje med hvordan du rammer bolden og lige pludselig er du klar…
Regelprøve
Du vil blive inviteret til regelaftener.
I LPGC skal du tage Dansk Golf Unions (DGU) regelprøve. Klik på linket for at komme til prøven
https://www.golf.dk/golfregler

Baneprøver på Par 3 Banen + 18.Hulsbanen (Faldo Course)
Begynderteamet vil hjælpe dig med at komme godt igennem spilleprøver på både Par 3 Banen og
18-Hulsbanen (Faldo Course)
Du må aldrig opfatte det som et krav eller en forventning, at du opnår alle disse færdigheder indenfor dit
prøvemedlemskab. Men med den rette flid er det dog absolut muligt at opnå.
Endnu en gang velkommen til et af Danmarks smukkeste golfanlæg
• Glæd dig til at blive en del af golfverdenen
• Vi glæder os til at tage imod dig
• Hvis du vil lære mere, så tag et kig på udvalget af Pro´ens kurser
• Og husk der findes INGEN ”Dumme Spørgsmål” så spørg bare løs.

Formand for Begynderteamet

PGA Head Pro

Svend Aage Nielsen
T: +45 40 15 28 66
M: begynderudvalg@lpgc.dk

Jeppe Brinch Sørensen
T: +45 40 74 79 76
M: pgaheadpro@lpgc.dk

