
Træningsforløb 2021/22 
 

 
 
 
Hos Davies Golf kan du få et solidt indspark og ny inspiration til din golftræning i form af et veltilrettelagt 
træningsforløb.  
 
Træningsforløbet inkluderer brugen af forskellige træningsredskaber og tekniker, der hurtigt og enkelt viser dig, hvor i 
dit sving og dine udfordringer ligger. Du vil herved få at vide, hvor du præcis skal sætte ind for at forbedre dit spil og 
sænke dit hcp.  
 
Hvad inkluderer træningsforløbet? 
Vi har i alt fire træningsforløb, som vi har skitseret i kalenderen ovenfor. Hvert træningsforløb har sin egen farve.  
 
Træningsforløbene er ens i deres opbygning, og der trænes ud fra samme træningskoncept. Det, der adskiller 
forløbene, er tidspunkterne og trænerne. 
 
Et træningsforløb inkluderer 8 x 1½ times træning og strækker sig over hele golfsæsonen (februar – september 
måned / Mandage kl. 10.00 – 11.30 og onsdage kl. 17.00 – 18.30 (ret til ændringer forbeholdes)). Temaerne for 
træningsforløbet er: svingteknik, shortgame, længdeanalyse samt planlægning af golfspillet.   
 
To måder, hvorpå du kan gennemføre et træningsforløb:  

1) Du kan følge ét specifikt forløb, så du får 8 lektioner med den samme træner og automatisk kommer gennem 
de forskellige temaer for træningen. 

  
2) Du kan sammensætte dit eget forløb á 8 lektioner ved at deltage i lektioner fra de forskellige træningsforløb. 

Herved bliver træningsforløbet mere fleksibelt i forhold til din kalender og dit behov, men du er ikke garanteret 
den samme træner gennem hele forløbet.  

 
 
I vintersæsonen træner vi indendørs i vores golfstudie på Kirstinehøj 3 i Kastrup. I sommersæsonen rykker vi 
udendørs på banen i Dragør Golfklub. 
 

Hvem kan deltage i træningsforløbet? 
Træningsforløbet henvender sig til golfspillere på alle niveauer.  
 
Det er holdtræning med min. 3 og max. 6 deltagere pr. hold, og vi garanterer, at træningsforløbet er relevant for dig – 
også selvom dit hold muligvis vil bestå af spillere på forskellige niveauer.  
Årsagen er, at vi indleder træningsforløbet med en analyse af dit sving, hvorudfra vi sammen lægger en plan for, 
hvordan vi retter op på lige netop dine udfordringer. På den måde bliver træningsforløbet skræddersyet til dig. 
 
Tilmelding:  Ring til os på tlf. 72 40 65 50 eller send os en e-mail: info@daviesgolf.com.  

Tilmelding sker efter ”først til mølle”-princippet. 
 
 
Vi glæder os til at se dig til træning! 
 
 
Med venlig hilsen 
Team Davies Golf 
 

 

Kr. 2.100,- pr. person for et 

træningsforløb á 8 lektioner.  
Derudover inkluderer prisen 2 
enkeltlektioner á 20 min. varighed efter 
eget valg. 
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