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SAND GOLF er igen i år i Randers Fjord Golfklub: 

Så banker sæsonen 2018 på døren.  
Vinteren har været lang og hård og vi glæder os alle til at komme 
på græs igen. 
 
Vi er hos SAND GOLF meget glade for at vi igen i år har fået 
træner engagementet i Randers Fjord Golf Klub. 
2017 var et rigtig godt år, og jeg er sikker på, at 2018 bliver 
endnu bedre. Det bliver Kenneth, der er i klubben torsdag og 
fredag. Og Kristian der er i klubben fredag, lørdag og udvalgte 
søndage. 
 
Ny klub i 2018: 

Igen i år har vi lavet en aftale med en ny klub, denne gang er det Volstrup Golf Center. 

Så de klubber vi er repræsenteret i er, Randers Fjord Golfklub, Kalø Golf Club, Sebber Kloster Golf Klub og Volstrup Golf 

Center. Volstrup er et spændende projekt, da dette også giver en mulighed for at undervise om vinteren, da de har et 

fantastisk indendørs center, med 10 udslagsmåtter, puttinggreen og 4 simulatorer. Mere info omkring mulighed for 

undervisning i løbet af vinteren kommer senere på sæsonen. 

 

Sanders skoleophold: 

Sander har igen denne vinter været på PGA-trænerskolen i Ikast, og har netop været på 

eksamenstur til Portugal, og har bestået sin trænereksamen. Stort tillykke herfra. 

”Jeg har denne vinter afsluttet både min golfeksamen og uddannelse som 

akademiøkonom inden for oplevelsesøkonomi. Golfeksamen foregik i uge 6 i Portugal 

hvor jeg havde 3 fantastiske gæster/medlemmer med fra Kalø Golf Klub.  

Jeg bestod, og vi havde en kanon tur. En stor tak skal lyde til mine medrejsende gæster. 

Den efterfølgende uge stod på hovedopgaveskrivning og i uge 8 skulle jeg op og forsvare 

denne. Det gik super godt, og jeg kunne gladeligt bestå hovedopgaven med et 

tilfredsstillende 10 tal. Jeg går nu den sidste del af min uddannelse i møde i form af den 

sidste praktik periode. Det kommer, som de to foregående år, til at foregå i Kalø Golf 

Klub. Jeg glæder mig rigtig meget til for alvor at komme ud og bruge alt min nylærte 

viden i den store verden. En stor tak skal også lyde til min læremester Kenneth Sand og 

kollega Kristian Jeppesen for super sparring igennem skoleforløbet. ” 

Foto: Arthur og Sander 

 

For at give medlemmerne de bedste muligheder for undervisning, kræver dette selvfølgelig nogle dygtige og 

kompetente Pro´er. Vi har stillet TrænerTeamet ud fra tekniske kompetencer, men bestemt også menneskelige 

egenskaber. Hold øje med kalenderen og opslagstavlen, hvornår vi er i Randers Fjord. Vi starter ud med et heldagskursus 

påskelørdag d. 31/3, mere info på de kommende sider. 

Kenneth Sand 

 

 

 

 

 



 

Bookning af lektioner. 

Kalenderen i Randers Fjord vil være åben fra torsdag d. 5/4 – men allerede påskelørdag d. 31/3 er der et 

heldagskursus med Sander og Kristian, læs mere herom på de næste sider. Klik her for link til kurset: 

Log-in på www.golfbox.dk og vælg Protrainer modulet. 

Se mere på de næste sider omkring de forskellige muligheder for undervisning. 

 

 

GOLFENS DAG SØNDAG D. 22/4 kl. 10-14 

Kender du nogen, som du gerne vil have med i golfklubben, så tag 

dem med denne dag – så sørger vi for at de får en god oplevelse. 

Find mere info om dagen her: Klik her 

 
 
 
 

Seniorgolf (60+): Torsdage fra kl. 9-10.  

Starter torsdag d. 5/4 

Holdtræning for seniorer. Nyt tema hver uge. Det eneste 

der kræves af dig er, at du er 60 år gammel, så sørger vi for 

at du bliver bedre til golf, hygger dig med en god gang 

træning og får det meget sjovere når du spiller.  

Pris: kr. 50,- pr. person pr. gang 

d. 5/4 Grundsving 

d. 12/4 Indspil 

d. 19/4 Bunker 

d. 26/4  Puttning 

 

 

Udsalg på Wilson demo-udstyr 

Vi sælger sidste års demo-udstyr, kom ind i shoppen og se de gode tilbud. 

Spar op til 50% på udvalgte køller og jern 

 

 Vi ønsker alle en rigtig god sæson  

Sander, Kristian og Kenneth 

 

https://proplanner.golfbox.dk/Player/Bookings/Current/93c3adf5-abf7-4c90-a8b8-a124932a82e3
http://www.golfbox.dk/
http://www.rfgk.dk/info2-forside/2016/4/6/bent-hus


 



 

Træningstilbud til sæson 2018 
 

 

 

 Sæson-kortet: Er det optimale træningsforløb og for dig som vil noget med dit golfspil.  
Eksklusivt for de første 12 pers. i hver klub. 
Dette kort gør det muligt at tage én dobbeltlektion om ugen. 
Dvs. 50 minutters individuel træning pr. uge i hele sæsonen!  
Sæsonkortet inkluderer også 2 x banelektion, 1 ved start af forløb – bruges til planlægning af lektioner 
1 midt på sæsonen – evaluering og planlægning af resten af forløb. 
Årskortet gælder fra 03.04.2018 – 31.10.2018 
Pris: 4000,- for 1 person 
Ønsker i at træne 2 personer på samme tid er prisen kr. 3000,- pr. person. 
 

 Seniorgolf (60+): Fast ugedag - se opslag om tid og emne. 
Holdtræning for seniorer. Nyt tema hver uge.  
Det eneste der kræves af dig er, at du er 60 år gammel, så sørger vi for at du bliver bedre til golf,  
hygger dig med en god gang træning og får det meget sjovere når du spiller. 
Pris: 50,- pr. person pr. gang. 
 

 Individuel lektion m. video   
Dette er den ”gode gamle” individuelle lektion dog med indlagt videooptagelse af golfsvinget.  
Vi mener at visuel feedback giver bedre og mere effektiv læring.  
Pris: 25 min.  200,- / 50 min. 350,- 
 

 Klippekort: få 6 betal for 5 
Første gang er en 50 min. lektion. Så der er god tid til at få lavet en plan.  
Herefter er der frit valg af alle lektionstyper. Sving, indspil, bunker, putt, osv. 
Pris: 1000,- 
 

 Lektion m. TrackMan / Clubfitting   
Lær at forstå hvorfor din bold gør som den gør. Her går vi i dybden med tallene  
og viser og forklarer dig, hvilke parametre du skal arbejde med for at forbedre dit golfspil.  
Bestil en clubfitting hvis du skal have nyt udstyr eller tjekket det gamle, vi hjælper dig med udmåling og 
afprøvning. Køber du dit udstyr ved SAND GOLF, får du fitting prisen refunderet. 
Pris: 50 min. 500,-  
 

 Golfkurser: 
Der vil i løbet af året blive afholdt kurser m. forskellige temaer. Max. 4-8 pers 
Pris: Varierende fra gang til gang – se golfbox og opslag for tema og varighed 
 

 Banelektion med video – varighed 2-3 timer 
Kom ud og spil på banen med din Pro. Lær om course management og hvordan du får mest ud af dit golfspil. 
Tag situationerne ude på banen, hvor de sker. 
Pris: 500,- for 1 pers., 800,- for 2 pers., 1000,- for 3 pers. 
 
 

 Har du andre ønsker til undervisning,  

så sammensætter vi gerne et program,  

der passer præcis til dine behov.                                                                         

  

Vi glæder os til at hjælpe dig! 

SAND GOLF TrænerTeam,  

Sander, Kristian og Kenneth 



 


