
 
 

 

 

Velkommen til «Veien til Golf»-kurs hos North Cape Golf Club! 

 
Målet med nybegynnerkurset Veien til Golf (VTG) er at du skal bli kjent med golf og finne deg til 

rette i miljøet. Kurset vil gi deg praktisk innføring i hva spillet handler om og omfatter trening i 

grunnleggende teknikk, regler, sikkerhet og opptreden på banen. Du får også prøve å spille på 

banen (Banak Links) for å oppleve golfen i sitt rette element. Når kursavgift er betalt vil du bli 

meldt inn i golfklubben og spille så mye du vil. VTG består av del 1 (teoretisk del) og del 2 

(praktisk del). 

 

Del 1 - Teoretisk del 

Før den praktiske delen skal du gjennomføre et e-læringskurs som tar deg gjennom teorien til 

VTG og er obligatorisk for alle nye golfspillere. Vi anbefaler bruk av PC/Mac, men nettbrett og 

mobil fungerer også. Kurset tar ca. 45 minutter å gjennomføre. 

 

E-læringskurset og veiledning finner du her: www.golfforbundet.no/vtg 

 

Når e-læringskurset er gjennomført får du et kursbevis som må sendes på e-post til 

rune.skanke@gmail.com. E-læringskurset må være gjennomført og bestått før man kan ta del 2. 

 

Del 2 - Praktisk del (9 timer + 1 time presentasjon og praktisk info) 

Dato:  11.-12. juni 2022    

Tid:   Lørdag kl 1000-1500 – Søndag kl 1000-1500   

Oppmøtested: NCGCs klubbhus, Flyplassveien, så veien til høyre for flyplassterminalen.   

Kursholder: Rune Skanke, sammen med Markus Thomassen og Alexander Morkemo.   

Utstyr:  NCGC stiller med golfutstyr. 

 

Kursavgift 

For deltakere fra 13 til og med 19 år  kr   400,-  

For deltakere fra 20 år og eldre  kr 1 200,- 

Kursavgiften inkluderer kursmateriell, medlemskontingent 2022 og fritt spill sesongen 2022.  

Kursavgift betales med Vipps til Banak Links – 745594 North Cape Golf Club. 

 

Påmelding 

Del 1 (e-læring) kan tas når du vil, men kurset må gjennomføres på forhånd ved å melde seg på 

via denne lenken hos Golfforbundet.  

Påmeldingsfrist for del 2 er torsdag 9. juni kl 2000. Påmelding gjøres til rune.skanke@gmail.com 

 

Tilbud 

Mellom den teoretiske og praktiske delen er du hjertelig velkommen til å benytte 

treningsområdet og driving rangen. Gi beskjed til post@northcape-golfclub.no og vi vil tilby 

veiledning. 

Etter VTG-kurset vil vi tilby fadderordning med spill på bane. 

 

Se hjemmeside www.northcape-golfclub.no og facebook 

 

Vi gleder oss til å hjelpe deg videre på Veien til golf!   Lykke til!  
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