
SNABBGUIDE 
för dig som vill
börja spela golf



Kille eller tjej, lång eller kort, 
ung eller gammal… Alla kan 
lära sig spela golf  och ha kul 
tillsammans.

Inga golfklubbor? 
Låna av klubben 
och testa. Det 
Kostar inget!

Måste man ha sär-
skilda golfkläder? 
Absolut inte!  Ha  
kläder du trivs med 
och som gör att du 
kan röra dig ledigt.

Har du tänkt på det 
här: Golf är nog den 
enda sporten där flera 
kan tävla mot var
andra på lika villkor 
tack vare handicap
systemet. En familj, ett 
kompisgäng, affärsbe
kanta, släktingar – alla 
kan ha roligt tillsam-
mans på golfbanan.  
 Dessutom är golf en 
mycket trevlig och bra 
motionsform. Fast det 
visste du väl redan.
 Du kommer inte att vara 
ensam. Nyköpings GK har 
drygt 2 000 medlemmar 
att lära känna och det 
finns många aktiviteter som 
du kan vara med på om du vill. 

Men är det inte dyrt 
att bli medlem?
Inte alls! Nybörjare be-
talar bara 800 kronor 
om året i högst två år 
för seniorer, hälften 
för juniorer.

Man behöver inte ha 
speciella golfskor! 
Det går lika bra med 
stadiga sportskor.

Alan Harris har en väl
sorterad shop med allt för 
golfare. Här kan du få hjälp 
med val av utrustning och 
tips och råd. Man behöver 
för övrigt inte köpa nytt; 
Alan har mycket begagnat 
till bra priser.
 Hos Alan kan du också 
låna golf klubbor om du vill 
känna dig för på driving
rangen eller på vår kort
hålsbana Klövern. 

När du tagit ett par lektioner 
och blivit lite varm i klä
derna kan du följa med på 
någon av våra ”fadderrun
dor” för nybörjare. Då spelar 
du på en av de två 18håls
banorna. 
 För att få spela helt på 
egen hand måste du ha tagit 
Grönt Kort och fått hcp 
54. Det gör du på klubben 
och det är varken dyrt eller 
särskilt svårt.

På vår korthålsbana 
Klövern kan du spela 
med egna eller lånade 
klubbor hur mycket 
du vill utan har ha 
vare sig Grönt Kort 
eller ens ha testa golf 
tidigare. Dessutom 
kostar det inget att 
spela på korthålsba
nan. Perfekt för dig 
som är nybörjare 
och vill träna på det 
viktiga närspelet.



På klubbens hemsida www.nykopingsgk.se kan du läsa mer om hur du 
tar Grönt Kort och hur du blir medlem. Det finns många olika medlems-
former att välja mellan beroende på hur mycket du vill eller har tid att 
spela. Här hittar du också allt om våra olika aktiviteter. Kanske Golf-
kompis kan vara något? Då samlas vi som vill träffa fler att spela med. 
En genväg för att hitta till en större gemenskap i klubben.

Varmt välkommen till Nyköpings Golfklubb!

GÖR SÅ HÄR…

Ring våra golfinstruktörer Henric Singemo eller Malin Landehag och bestäm 
träff för att prata golf och golflektioner. Sedan är du igång! Svårare än så är det 
inte. Du kan också kontakta vår klubbchef Gary Cosford, så hjälper han dig 
tillrätta. Telefonnummer och epostadresser kommer här:

Henric Singemo
070-858 40 47

kiropraktor@singemo.se
www.singemo.se

Malin Landehag
070-660 63 35

malinlandehag@hotmail.com
www.malinlandehag.se

Gary Cosford
0155-21 66 17

klubbchef@nykopingsgk.se
www.nykopingsgk.se


