
Logbog. 
 

Navn:         

Medlemsnr/DGUnr:       

       

Lektion 1         

Lektion 2         

Regelundervisning:       

        

         

Lektion 3         

Lektion 4         

Fælles træning:         

          

Spil på Par3 banen:         

          

Spil på Ugens 9 huls 
bane:          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til 

 
 

Spangsbjerg Allé 50, 8800 Viborg 
Telefon 86 673010 

mail@viborggolfklub.dk 
 

www.viborggolfklub.dk 
 
 
 

Sådan kommer du i gang med golf, selvom du aldrig har prøvet det 
før og ikke kender nogen der spiller golf. 
 
Udstyr 
Du kan låne udstyr i Proshoppen.  
Medbringer du selv udstyr, så spørg eventuelt træneren, om det 
passer til dig.  
 
Indmeldelse (DGU-nr. og GolfBox) 
Når du tilmelder dig et begynderforløb i Viborg Golfklub bliver du 
oprettet i Golfbox og får tildelt et medlemsnummer, også kaldet 
DGU-nr. (39-xxxx). Du modtager en mail i forbindelse med 
oprettelsen og du vil få udleveret regelbøger og et grønt bagmærke i 
sekretariatet. 
Dit DGU-nr. skal bruges i alle golf-sammenhæng fremover. 
GolfBox er systemet, der styrer alle golf-aktiviteter.   



Dit Prøvemedlemskab: 

• Ugentlig hold træning med professionel træner og 4 individuelle 
lektioner 

• Regelundervisning. Regelbøger udleveres ved indmeldelse. 

• Mulighed for tildeling af mentor. 

• Frit spil på Viborg Golfklubs Pay & Play banen, samt fri brug af 
klubbens drivinge range alle ugens dage i medlemskabets løbetid.  

• Deltage i Lørdagsturneringen på Par 3 banen. 

• Gratis ”Golf-tjek”/fysisk screening hos BeneFiT Viborg. Kontakt Benefit 
på: tlf. 87 50 01 04 – eller mail: golf@benefit-viborg.dk 

 
Fællestræning og Lørdagsturnering (Fra april – sept.) 
Fællestræningen er et gratis tilbud, som gælder mens du er prøvemedlem. 
Træningen foregår lørdag fra 11.00 – 12.00.  

 
Lørdagsturneringen spilles på Par 3 banen med start kl. 12.00 umiddelbart 
efter fællestræningen. Man spiller typisk 3 begyndere sammen og der vil være 
en hjælper med fra Klubben. Og der er altid plads til spørgsmål! Matchen tager 
typisk 2 timer. Efter runden samles alle til hyggeligt samvær og 
præmieoverrækkelse i klubhuset. Man sidder sammen med dem, man har gået 
i bold sammen med.   
Ud over at blive bedre til at spille golf, er både fællestræningen og turneringen 
også vigtig for at lære andre begyndere at kende. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Priser for 2022. 
Et prøvemedlemskab for seniorer og ynglinge koster 1.995 kr. og 
gælder fra indmeldelsesdagen og resten af kalenderåret. Beløbet 
modregnes, hvis du opnår banetilladelse og melder dig ind i klubben 
som fuldgyldigt medlem inden 3-4 måneder efter din start. Hvis 
indmeldelsen sker efter 1. juli reduceres de 1.995 kr. med samme 
procentsats, som kontingentet bliver nedsat med. 
Du er YNGLING fra og med det år du fylder 19 år, til og med det år du 
fylder 25 år. 
Du er SENIOR fra og med det år du fylder 26 år. 
 
Efterfølgende år betales det normale årskontingent – se klubbens 
hjemmeside. 
 
 
Nyttige navne for begyndere 
 
Sekretariatet:                        Pia Møberg Nielsen                   86 67 30 10  
                       mail@viborggolfklub.dk 
 
Trænere/Proshop:                Niels Erik Hansen                       86 67 30 10 
                  Troels Wolf Hansen 
 
Begynderudvalg:                   Annemarie B. Jensen                22 59 53 57
                  Dorthe Vammen        21 24 08 44 
                  Hans Jørgen Sørensen              25 30 01 79 

 
Jørgen Villy Jarsskov        21 74 11 61               

                        (Mentor-koordinator) 
 

Facebook: Tilmeld dig ”Kaninerne Viborg Golfklub” – forum for 
nybegyndere! 
 
Held og lykke med begynderforløbet. 
Vi glæder os til at se dig. 
 

 


