Golfkørekort
Nu kan du komme i gang med at spille golf i Nivå Golf.
I golf er hver enkelt spiller sin egen dommer. Derfor er det vigtigt, at du kan golf- og etiketteregler, der gør
det mere sikkert for alle at færdes på golfbanen.
Nivå Golf tilbyder at nye spillere kan tage et golfkørekort som tegn på, at de kan regler og etikette, hvilket er
obligatorisk i Danmark for at spille en 18 hullers bane.
Et golfkørekort koster kr. 995 og i forbindelse med indmeldelse i Nivå Golf Klub kr. 550. Tilmelding og
betaling forgår i shoppen.

Indhold
Undervisningsmateriale
Teoriundervisning
Teoriprøve
Kaninmatch på Par 3 bane
Kaninmatch på Intermediate bane

Teori
Nivå Golf afholder regelundervisning 2 aftener som afsluttes med en skriftlig Regel- og etiketteprøve. Du må
have bøger med til prøven.
Datoer for teoriundervisning kan ses under Teoriundervisning her på hjemmesiden.

Praktik
Dernæst skal du modtage minimum 3 lektioner praktisk undervisning af en af vores golfproer, samt bestå
slagprøver.
Praktisk forløb tilrettelægges og aftales direkte med en af vores golfproer, da det er individuelt, hvor meget
undervisning du har behov for. Så denne del skal du selv stå for.
Kontakt en af pro trænerne f.eks Robin Lundskær på tlf. 4084 7386 eller Nicolas Riiber på tlf. 3070 7925.

Slagprøve består af
Lange slag
Indspil
Bunkerslag
Puttning
Der afregnes pr. gang du går til slagprøve, så det anbefales at du er stabil i de forskellige slag. Tal derfor med
golfproen inden.

Kaninmatch
Når du har bestået teori- og slagprøve, kan du deltage i kaninmatcher, datoer for tilmelding kan ses under
Kaninmatcher her på hjemmesiden.
Her skal du spille 1 kaninmatch med kaninfører i max. 40 slag (eller 3 kaninmatcher i max. 54 slag) på Par 3
banen, samt spille 1 kaninmatch på Intermediate banen, hvor du skal lave 18 Stableford point ud fra hcp 54.
Herefter kan du som medlem af Nivå Golf spille på 18 hullers banen.

