
Nybörjarkurs/+36 Utbildning  

Vi delar upp utbildningen i sex moment och beskriver nedan dessa moment kortfattat. 
För att boka något av momentet ring 08 584 507 31 eller skicka ett mail till johan@kungsangengc.se.  

Praktisk kurs  

I den praktiska kursen går vi igenom de tekniska grunderna i spelet golf. Kurserna går över en helg 
och vi tränar 5 timmar på lördag och söndag med en timmes lunch. I kursen ingår lån av klubbor och 
bollar samt kurslitteratur. Det enda som ni behöver ta med er är ett par bra stadiga skor och kläder 
efter vädret. Priset för kursen är 1495:- (inklusive kurslitteratur).  

Här under har ni våra kursdatum (de tidiga kurserna kan ställas in om vädret inte blir bättre).  

Kurs 1 Lördag 15/4 10.00-16.00  
Söndag 16/4 10.00-16.00  

Kurs 2 Lördag  22/4 10.00-16.00  
Söndag 23/4 10.00-16.00  

Kurs 3 Lördag 29/4 10.00-16.00  
Söndag 30/4 10.00-16.00  

Kurs 4 Lördag 6/5 10.00-16.00  
Söndag 7/5 10.00-16.00  

Kurs 5 Lördag 13/5 09.00-15.00  
Söndag 14/5 09.00-15.00  

Kurs 6 Lördag 20/5 09.00-15.00  
Söndag 21/5 09.00-15.00  

Kurs 7 Lördag 27/5 09.00-15.00  
Söndag 28/5 09.00-15.00  

Kurs 8 Lördag 3/6 09.00-15.00  
Söndag 4/6 09.00-15.00  

Kurs 9  Lördag 10/6 09.00-15.00  
Söndag 11/6 09.00-15.00  

Kurs 10 Lördag 17/6 09.00-15.00  
Söndag 18/6 09.00-15.00  

Teori kurs  

I teorikursen går vi igenom de viktigaste reglerna och golfvett och etikett. Undervisningen bygger på 
den kurslitteratur som ni fått i den praktiska kursen och utbildningen sker både inom och utomhus där 
vi gör en banvandring och visar de viktigaste sakerna i skarpt läge.  
Priset för kursen är 295 :-     



Praktiskt prov/uppspel  

När ni gått den praktiska kursen och övat lite på egen hand är det dags att göra ett praktiskt prov, där 
ni visar att har tillräckliga kunskaper för att spela på bana. Under kursen går vi igenom vad ni ska 
klara dessutom står kraven i kurslitteraturen 
Kostnaden för detta är 495 :-.   

Teori prov  

Efter det att ni pluggat lite så är det dags att göra ett teoriprov. Provet hämtar och lämnar ni i shopen 
och det består av två delar och ni har 50 min på er att skriva det. Provet ingår i den praktiska kursen.  

Övningspel på banan  

När ni klarat det praktiska och teoretiska provet så får ni gå ut på banan och göra fadder ronder. Ni får 
spela på Queens Course mot att ni betalar Greenfee. Fadderrundorna skall göras med någon som har 
36 eller lägre i handicap.  

Spelprov   

När ni har övningsspelat ett tag så ska ni göra ett spelprov på banan och klara att gå på 36 i handicap 
på en förkortad bana. Efter detta så är nästa mål att ni spelar ner er till 36 i handicap. 
Priset för detta är 495 :-   

För att ni lättare ska klara 36 i handicap och de olika proven så kan ni fortsätta att ta lektioner hos oss. 
Ni får också komma till Kungsängen GC och träna på våra träningsområden. Vi har också möjligheten 
att erbjuda er medlemskap i Kungsängen GC.  

Om ni har några frågor hör gärna av er till Johan Fredrikson på 08 584 507 31 eller 0708 58 40 15. Ni 
kan också mejla mig på johan@kungsangengc.se.  

Lycka till!  


