
 

 

 

 

 

Mammutterne 

Odsherred 
Golfklub 

 



Velkommen til mammutterne i Odsherred Golfklub 
 
Mammutterne er for vores yngste spillere – eller kommende spillere. Vi mødes og ”leger 
golf” og lærer hinanden og spillet at kende.  
 

Information 
Mammutterne er typisk 5-10 år. Holdet mødes hver uge gennem hele sæsonen, og her får 
børnene lov til at ”lege golf” og blive introduceret til bevægelser, redskaber og øvelser, som 
hjælper dem til at blive fortrolige med golf. 
 
Mammutsæsonen starter den 3. maj og slutter til efterårsferien. I er velkomne til at starte 
hvilken som helst tirsdag i løbet af sæsonnen.  
 
Hele kalenderåret har mammutteren 
adgang til træningsområdet og 9-hulsbanen 
i følgeskab med en ”instruktør” (f.eks. et 
golfspillende familiemedlem). Under 
hensyntagen til både mammutteren og de 
øvrige gæster på banen, vurderer 
instruktøren, om der skal spilles hele huller 
eller enkelte slag.  
 

Spil og leg 
Vi mødes om tirsdagen kl. 16.30-17.30, og 
det er vigtigt, at alle står klar til tiden. 
Holdet mødes for enden af p-pladsen.  
 
Man er klar når man:  
- Har tøj på, man let kan bevæge sig i. 
- Har kondisko på (golfsko er også helt 

ok, men fodboldstøvler eller sko med 
høje hæle er forbudt) 

- Har fået lidt at spise og drikke i god tid inden, så man kan koncentrere sig 
- Har husket at tisse af 
- Er til stede ved træningsbanen for enden af P-pladsen  
- Alle punkter gælder også for den voksne ledsager 
 

Det er klubbens frivillige Hanne Lyngbo, som står for mammutterne og lege- og 
golfoplevelser. Af hensyn til planlægningen vil vi gerne bede jer om at tilmelde jer pr. sms 
til Hanne inden hver træning på tlf. 22660376. 

 
 
Mammutterne bygger på, at børn optimerer deres færdigheder igennem udfordringer 
tilpasset deres niveau, lege og konkurrencer.  
 

 
Fotos 
Vi vil af og til tage lidt fotos af juniorholdene, måske af enkelte spillere i gode situationer, 
aldrig fotos, som er udsættende eller kompromitterende. Disse vil blive brugt som pr på 
vores hjemmeside og facebook, samt evt. til artikler i avisen. Såfremt dette ikke ønskes, 
så send venligst en mail til sek@odsherredgolf.dk.  
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Forældregruppen  
Odsherred Golfklub sætter stor pris på 
vores mammutterne, og ved, at ventetiden 
kan være lang for dem, der henter og 
bringer børnene til deres fritidsaktivitet. 
Klubben stiller derfor golfudstyr og 
træningsbolde til rådighed for 
minijuniorernes ”chauffører”, mens 
ungerne træner.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bliv ikke overrasket, hvis du danner nye venskaber med de 
andre forældre til mammutterne. På holdet er hyggen og 
fællesskabet nemlig i højsædet. 
 
Slå jer løs på driving range, men pas på: Golf smitter! Når 
træningen er slut, står det jer frit for at fortsætte leg og spil 
sammen som en hyggelig afslutning på dagen.  
 
Som forælder kan man hjælpe til med at få afviklet øvelser 
og lege. træneren siger til, hvis han/hun har brug for et 
ekstra sæt hænder eller øjne, og vi opfordrer jer til at hjælpe 
med at gøre oplevelsen så positiv og spændende som 
muligt for ungerne. 
 

 
 

Prøv bare et par gange først 
Hvis du kender en frisk dreng eller pige, som godt kunne tænke sig at prøve ”at gå til 
golf”, er I velkomne til at komme forbi og prøve et par gange først. Vi hører gerne fra jer 
inden, så vi ved, at I kommer, og I må gerne låne udstyr af os.  
 

Pris 
Det koster kun 550 kr. for en hel sæson. For dette beløb er der træning hver tirsdag fra 
april til september. Desuden giver medlemskabet adgang til al den træning og det spil, man 
orker på 9-hulsbanen – dog kun sammen med en voksen/anden golfspiller, så sikkerheden 
altid er i orden. 

 
Kontakt 
For mere information, er du velkommen til at kontakte sekretariatet på tlf. 59 30 20 76 
eller e-mail sek@odsherredgolf.dk eller mammutleder Hanne Lyngbo, tlf. 22660376. 
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Jeg vil gerne være en del af Mammutterne 

 
 
Fornavn:………………………………………………………………………. 
 
Efternavn:…………………………………………………………………….. 
 
Adresse:………………………………………………………………………. 
 
Postnr. og by:.……………………………………………………………… 
 
Fødselsdag og år:…………………………………………………………… 
 
Kontaktoplysninger: 
 
Mors/fars mobilnr:……………………………….………………………… 
 
Mors/fars: e-mail adresse:………………………………………………... 
 
Evt. mors/fars medlemsnummer:………………………………………..  
 
Allergi/andet, golfklubben bør have kendskab til:……………………. 
 
…………………………………………………………………………………. 
 
Har du prøvet at spille golf før? …………………………………………. 
 
Fotos jf. punkt om fotos af mammutterne: Forældreunderskrift som 
samtykke:  
 
................................................................... 
Underskrift 
 
 
 

 

 
 

 
Afleveres, når du møder op til træning. Kan også afleveres i  
postkassen i klubben eller scannes ind og sendes pr. mail. 

 
Vi ses hos Mammutterne i Odsherred Golfklub! 


