
Holdtræning, Tirsdage, 03 Januar til  23 Februar, 2023: 

Opstart: tirsdag d. 03.01.2023 til og med 21.02.2023. 

1 time per uge 

Min 3 og max 6 deltagere per hold. 

Pris: kr. 1.100,- per deltager for perioden uge 1 til og med uge 8, i alt 8 gange med træner.  

Hold, dage og tider:  

Tirsdag, hold 1, fra kl. 10:00 til 11:00 

Tirsdag, hold 2, fra kl. 11:00 til 12:00  

Tirsdag, hold 3, fra kl. 12:00 til 13:00 

Tirsdag, hold 4, fra kl. 15:00 til 16:00 

Tirsdag, hold 5, fra kl 16:00 til 17:00 

Tirsdag, hold 6, fra kl. 17:00 til 18:00 

Tirsdag, hold 7, fra kl. 18:00 til 19:00 

Tirsdag, hold 8, fra kl. 19:00 til 20:00 

Tirsdag, hold 9, fra kl. 20:00 til 21:00 

Rammer og indhold:  

Træningen foregår i indendørscenteret hvor der vil være forskellige opgaver under træning samt teknisk træning. 

Træningen foregår som cirkeltræning hvor deltagerne skifter opgave ca hvert 10 min for alsidighed (alle dele af spillet 

trænes) og motivation. 

Der vil både blive brugt 1 simulator  og Trackman så man kan se hvor langt og hvordan bolden ville flyve hvis man var 

udenfor og der vil bruges video under træningen. 

Program for forløbet: 

Uge: Emne: 

1 Kontrol og Power: individuel status og målsætning  

2 Langt spil og kortspil: individuel opfølgning 

3 Opfølgning på fuldt sving mv. 

4 Køller & Opfølgning på langt spil  

5 Individuel opfølgning og puttetest. 

6 Putning & individuel sparring. 

7 Opfølgning på langt spil og individuel sparring på emne efter eget valg. 

8 Turnering, simulator med input fra træner under vejs og afslutning. 

 



Praktisk info omkring kurserne, Tirsdage:  

1) Tidsramme: 

Timen til træning vil blive afholdt således: 

5 minutter: At komme på plads og varme op. 

50 minutter: træning mv 

5 minutter: oprydning og farvel. 

På den måde vil skift mellem grupper ikke være forstyrrende for nogen parter. 

2) Evt Afbud: 

Hvis man er forhindret i at komme, bør man give besked idet det har indflydelse på hvordan den 

enkelte træningstime forløber. 

3) Instruktionsmateriale: 

Instruktionsmateriale vil blive udsendt i uge 1. 

4) Tilmelding: 

 Tilmelding kan ske via sms tlf.: 41680664 eller mail: jfgp66@hotmail.com 

5) Betaling: 

Betaling kan ske via: 

Mobilpay: erhvervsnummer 292979, 

Overførsel: Reg. Nr. 9101 Konto: 4565566372, 

Eller Kontant (til træning). 

 

Hvis der er spørgsmål, så kontakt mig endelig. 

 

Jeg håber vi ses i indoor. 

 

Bh, Jan Frej 


