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Hvordan komme igang
med Golf?
Dersom du går med en liten golfer i
magen og lurer på hvordan du skal
komme i gang? Her er et kort informasjonsskriv som forhåpentligvis vil
hjelpe deg på vei!?!

Grøntkort kurs!
Alle golfere i Norge må gjennom et
såkalt grøntkort kurs. Kurset tar for
seg det elementære med spillet golf,
som grunnoppstilling, teknikk, køllevalg, sikkerhet , regler og etikette.
Kurset har en varighet fra 8 - 12 timer.
Normalt deles kurset opp i leksjoner
a to timer.

Medlemskap
For å spille golf i Norge og stort sett
alle andre land i verden, må en være
medlem av en golfklubb. Som medlem av en klubb vil du motta medlemskapsbevis (bagtag) og grøntkort
fra Norges Golfforbund, (NGF).
Bestått grøntkortkurs og betalt medlemskontingent gir deg muligheten
til å spille golf.

Golfspill

GolfPro

Som medlem i en klubb kan du nå
spille golf hvor ofte du vill uten ekstra kostnad. Dette vel å merke i din
hjemme klubb.
Når du vil besøke andre baner, forandring fryder) betaler du en billettavgift (greenfee) for spill. Greenfeen
gir deg rett til å spille banen en gang.
Ved kjøp av greenfee vil du bli spurt
om hjemme klubb og medlemsnummer. Denne kontrollen gjøres hos
alle klubber.

Alle golfklubber av en viss størrelse har
en person ansatt til å ta seg av undervisning. Denne personen har tittelen
GolfPro. Haugaland Golfklubb sin GolfPro er i tillegg PGA utdannet, noe som
gjør at kvaliteten på undervisning og
veiledning er av høy faglig standar.

Viktig informasjon din
nye klubb trenger
For at din klubb skal kunne gi deg
den den rette informasjonen, registrere deg i særforbund (NGF), for at
forsikringer skal gjelde, samt at du
skal motta NGF sitt medlemsbalad,
er det viktig med korrekt personalia:
Klubben trenger følgende;
Fornavn _______________
Etternavn ______________
Gatenavn______________ Nr___
Postnr ________________
Poststed ______________
Fødselsdato ___________
E-post ________________
Tlf Priv ________________
Tlf Arb ________________
Mobil _________________

Gavin Hinds Golf Professional
For mer informasjon se
haugaland-golf.no
GAVIN HINDS kan treffes i
ProShoppen, på tlf 53 74 20 25 eller
gavin@sveiogolfpark.no

