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UNLEASH YOUR POTENTIAL

EASY ALIGNMENT DUAL RADAR AUTO LEVELLING

SPIN RATE

8252
rpm

BALL SPEED

97.2
mph

CLUB SPEED

83.7
mph

FACE ANGLE

+0.2
deg



Kursusudvalg 2018

VINTERTRÆNINGSKURSUS 
Har du lyst til at udvikle dit golfspil, mens dine modstandere  
holder vinterpause? Så er vintertræning noget for dig.

Der vil være generelle fokuspunkter for gruppen, men ellers vil vi 
primært fokusere på den individuelle undervisning. For delen ved 
individuel undervisning i holdundervisningen er, at man som elev 
får tid til at øve sig, imens træneren hjælper de andre. Dette giver 
løbende feedback over en længere periode end de klassiske 20 
min. – med hurtigere udvikling som resultat. 

Vi arbejder med moderne hjælpemidler som trackman og video, 
og man vil efter hver træning modtage videoer med sving fra da-
gens lektion, så man kan følge sin udvikling. 

4 gange à 60 min. 
4 deltagere pr. hold  
Pris 600,- 

LADIES ONLY 
Gruppetræningskursus kun for kvinder. Vi vil i undervisningen, 
gennem forskellige temaer, bruge tid på de vigtigste elementer i 
golfspillet, og lægge meget vægt på at gøre den seriøse træning 
hyggelig og sjov.

• God med køllerne 
• Ikke flere 3 puts
• Vind kampen over bunkeren
• De vigtige chipslag

4 gange à 60 min. 
6 deltagere pr. hold
Pris 600,- 

MEN ONLY
Gruppetræningskursus kun for mænd. Vi vil i undervisningen, 
gennem forskellige temaer, bruge tid på de vigtigste elementer i 
golfspillet, og ligge meget vægt på at gøre den seriøse træning 
hyggelig og sjov.

• Få kontrol over driveren 
• Det stabile grundsving  
• De vigtige chip og pitch slag
• Ikke flere 3 puts

4 gange à 60 min. 
6 deltagere pr. hold  
Pris 600,- 

GODMORGEN PÅ BANEN
Er du frisk fra morgenstunden, og vil du sammen med tre andre 
prøve et forløb med træneren ude på banen, så er dette noget for 
dig. Vi starter på rangen, hvor vi kigger på det generelle sving, og 
efterfølgende går vi ud på banen. 

Ved baneundervisning ser vi på banetaktik, rutiner, beslutnings-
tagning, sigtning, mental tilgang og opfølgning på de punkter vi 
har berørt på rangen inden runden. På banen ser vi den ægte dig 
- dine svagheder og styrker. 

Kurset varer 3 timer; 1 time på rangen og 2 timer på banen. Når 
træneren går fra på banen efter 2 timer kan eleverne spille videre 
og træne på de emner, der er blevet diskuteret gennem dagen. 

1 gang à 180 min. 
3 deltagere pr. hold
Pris 600,- 

KAFFEKLUBBEN 
Er du frisk fra morgenstunden, så kunne kaffeklubben være noget 
for dig. 

Der vil gennem hele kurset være fokus på det lange spil gennem 
individuel undervisning i en gruppe. Fordelen ved individuel un-
dervisning i holdundervisningen er, at man som elev får tid til at 
øve sig imens træneren hjælper de andre. Dette giver løbende 
feedback over en længere periode end de klassiske 20 min - 
med hurtigere udvikling som resultat. 

Vi arbejder med moderne hjælpemidler som trackman og video, 
og man vil efter hver træning modtage videoer med sving fra da-
gens lektion, så man kan følge sin udvikling. 

Der vil til træningen være gratis kaffe og hyggelig stemning.

4 gange à 60 min. 
4 deltagere pr. hold 
Pris 600,- 

KORT & GODT KURSET 
Du har nu mulighed for at tilmelde dig vores populære kursus 
Kort & Godt.

Alle kan spare rigtig mange slag fra 40 – 50m og indefter! En 
gennemsnitlig spiller bruger op mod 60% af alle sine slag fra 
denne afstand! Vil du ned i handicap eller bare spille oftere til dit 
nuværende, er det uden diskussion dette område, der giver de 
hurtigste og bedste resultater!

Vi vil i undervisningen, gennem forskellige temaer, bruge tid på 
de vigtigste elementer i det korte spil og ligge meget vægt på at 
gøre den seriøse træning hyggelig og sjov.

•  Putting 
•  Chip
•  Pitch
•  Bunker
4 gange à 60 min. 
6 deltagere pr. hold  
Pris 600,-



INTENSIVT KURSUS
Tag en uge ud af kalenderen og fordybe dig i golfens mange mys-
terier og hemmeligheder. Få en forståelse for dine udviklingsop-
gaver og få et hav af værktøjer til dit eget videreforløb. Vær med 
på dette ekstremt populære og udbytterige kursus.

Program hver dag:

Træning kl. 9.00-11.00 Træning i grupper med skiftende temaer.

Frokost kl. 11.00-11.40 i klubhuset (frokost u. drikkevarer er 
inkluderet).

18 huller fra kl. 11.40. Træneren går med på banen, hvor vi ser 
den ægte dig, hvilket giver optimale muligheder for udvikling.

Aftergolf & præmieoverrækkelse efter runden.

4 gange (mandag, tirsdag, torsdag og fredag i uge 28)
Pris 2.450,-

SENIORGOLF 
Til vores seniorer der har mulighed for at deltage i formiddagskur-
ser vil vi gennem hele sæsonen tilbyde dette seniorkursus hvor vi 
vil gennemgå golfspillet forskellige udfordringer. 

Vi vil i løbet af sæsonen nå i gennem forskellige temaer så som 
bunker, pitch, putning og lange slag. Træningen vil være simpel, 
så alle kan deltage uanset niveau.

1 gange a 60 min. 
4 deltagere pr hold  
Pris 150,-

PUTTING KURSUS
Putteren er den kølle i bagagen vi bruger mest og derfor også 
den teknik vi burde træne oftest. Vi vil på dette kursus fokusere 
på at eliminere tre puts samt at få flere af de frusterende korte 
puts i hul. 

3 gange a 60 min. 
5 deltagere pr hold  
Pris 500,-

SHORT GAME LØRDAG 
Alle kan spare rigtig mange slag fra 40 – 50m og indefter! En 
gennemsnitlig spiller bruger op mod 60% af alle sine slag fra 
denne afstand! Vil du ned i handicap eller bare spille oftere til dit 
nuværende, er det uden diskussion dette område, der giver de 
hurtigste og bedste resultater!

Vi vil på dette kursus have fokus på chip, lop og put. 

1 gange a 120 min. 
6 deltagere pr hold  
Pris 350,-

TEMA KURS 
Her tager vi os af de vigtiste dele af spillet. Det lange spil, Fair-
wayslagene, kortspil og Putting. Vi vil have en praktisk og teore-
tisk tilgang til træningen, hvor vi vil bruge tid på både forståelse 
af boldtflugten og hvordan det vil påvirke dit spil.

4 gange a 90 min. 
5 deltagere pr hold
Pris 700,-

SHORT GAME KURSUS 
Hvordan skal vi takle de situationer på banen, hvor du er 0-60 
meter fra flaget og ønsker at komme så tæt som muligt. Vi vil tage 
en praktisk og teoretisk tilgang til indspilsslagene, putting og 
chipping!

1 gang a 90 min. 
5 deltagere pr hold 
Pris 350,- 

Vi vil løbende oprette nye kurser hvis vi kan se at der er 
kurser i et bestemt tidsrum der er ekstra populære. 

Hvis der er et kursus du gerne vil på men hvor tiderne 
ikke passer i din kalender så skriv gerne til os så vil vi 
gøre hvad vi kan for at finde den bedste løsning. 

Lektionspriser 2018
20 minutter 240,- (1 person)
40 minutter 440,- (1-2 personer)
60 minutter 640,- (1-3 personer)  
 

BANELEKTION

40 minutter 440,- (1 person) 
60 minutter 640,- (1 person) 
 

FITTING

40 minutter 440,- (1 person)

FIRMAUNDERVISNING 

60 minutter 1000,- (max 10 personer pr. Træner) 
Prisen er inklusiv leje af udstyr. 

 AFBUD TIL LEKTIONER

Evt. afbud skal ske senest 24 timer, før lektionen er 
planlagt. Ved senere framelding skal lektionen stadig 
betales.
 

TRÆNINGSKORT  
(kan købes på kontoret eller direkte i protrainer)

Træningskort (værdi 2.400,-) pris 2.000,-  
Træningskortet gælder i 12 måneder fra købsdatoen  
og kan bruges til alm. lektioner, gruppelektioner,  
banelektioner og fitting. 
 
Book dine lektioner direkte på  
http://protrainer.golfbox.dk

Se mere om kursus tidspunkter og book  
direkte på http://protrainer.golfbox.dk  
eller kontakt shoppen eller sekretariatet  
for yderligere hjælp. 



Se mere om turen og Mazagan her: 
www.golfplaisir.dk/hillerod-mazagan

Tilmelding sendes til golfpro@hillerodgolf.dk  

Mere information

Legenden Gary Player har designet en fremragende og afvekslende bane, 
hvor fl ere af banens huller ligger helt ned til havet. Det er en moderne golf-
bane, som kan være ganske udfordrende når vinden blæser, men fra tee har 
man god plads, da fairways er brede. Greens er store, og til tider ondulerede 
med udfordrende run-off s. 

Mazagan Beach Resort modsvarer til fulde kvaliteten af golfbanen. Hotellet
er bygget som en moderne marokkansk borg med det store poolområde
omkranset af hotellet. Mazagan anses for et af Marokkos bedste resorts og
hotellet ligger blot et par hundrede meter fra klubhuset og lige ved Atlanter-
havskysten. Hotellet har et fremragende spa og fl ere restauranter.

Kristian vil sørge for grundig og inspirerende træning i alle aspekter af 
spillet og vil også spille med jer på banen, så I får mest mulig ud af turen. 

Velkommen! 

PGA Pro Kristian Mangor Olsen
Hillerød Golf Klub

Hillerød GK inviterer til golf i verdensklasse! REJSEN INKLUDERER:
•  Fly København-Casablanca t/r
•  Transport af kuff ert og golfbag
•  Transfer luft havn - hotel t/r
•  7 nætt er i dobbeltværelse på 
 Mazagan Beach Resort***** med 
     morgenmad og 5 middage
•  5 runder golf på Mazagan
•  Træning ved PGA Pro inkl. 
      rangebolde

FLYTIDER:
11. november  CPH 17:20 - CAS 23:45
18. november  CAS 11:10 - CPH 16:20

TILLÆG:
Enkeltværelse:                 1.900,-
Skrå havudsigt:                1.100,- (pp i dbl) 

Pris per person    

11.495,- 

Eft erårstur til Marokko med Hillerød GK      
Mazagan  |  11. - 18. november, 2018

Marokko
Velkommen til vidunderlige 
Mazagan. Her spiller du golf langs 
Atlanterhavet og bor på det eneståen-
de Mazagan Beach & Golf Resort. 


