
Golf



322

Få det bedste spil frem i dig

Den banebrydende Approach®-serie tager gætværket 
ud af golf. Nøjagtige afstandsvisninger og vigtige funktioner  

forbedrer baneoverblikket og spilhastigheden.

Approach er nemme at bruge og har flere end 40.000  
forudindlæste baner over hele verden. Med automatisk  

baneregistrering og gratis baneopdateringer1 er du 
altid på hjemmebane.

Med online-golffællesskabet Garmin Connect™ kan du 
uploade, gense og dele dine scorekort – og holde styr 

på, hvem du spillede imod. 

Approach får det bedste spil frem i dig!
lørdag

søndag

GRATIS LIFETIME  
BANEOPDATERINGER



GRATIS LIFETIME  
BANEOPDATERING

Med de slanke og lette Approach GPS-golfure får du med et enkelt blik på dit 

håndled nøjagtige afstandsvisninger til front, center og bagkant af 

greenen så vel som hazarder og doglegs vist som letlæselige tal. Autoshot 

spiltracker måler automatisk slaglængder på fairway og registrerer alle slag 

uden at sænke dit spil (Approach S20/X40). 

Med Garmin Connect™ kan du uploade, analysere og dele dit digitale 

scorekort så vel som dine golfdata samt få hul-for-hul-overblik over dine 

spilletrends og -tendenser, så du kan spille endnu smartere på den næste runde. 

Alle ure har flere end 40.000 forudindlæste1 internationale baner  

(med gratis Lifetime baneopdateringer), så du altid spiller på hjemmebane. 

Approach-serien er godkendt til konkurrencebrug3 (underlagt lokale regler 

og kutymer) i overensstemmelse med golfens kerneværdi om rimelig spil-

hastighed.

Approach® GPS-golfure
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CONNECTED
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APPROACH® X40APPROACH® X40

Approach X40 farvemodeller:

Varenr. Approach X40:

010-01513-01, White/Black, regular 
010-01513-02, Frost Blue/Midnight Blue, regular 
010-01513-03, Limelight/Blue, regular 
010-01513-00, Black/Grey, regular 
010-01513-04, Black/grey, X-large

HOVEDFUNKTIONER
• Spil med stil med slankt armbåndsdesign 

• GPS-armbånd med 1” touchscreen i høj opløsning der kan aflæses  
 i solskin

• Nøjagtige afstandsvisninger til front, center og bagkant af greenen 

• Viser hazarder, layup- og dogleg-afstande

• AutoShot spiltracker5 registrerer automatisk hvert sving, måler din slagdistance og  
 registrerer hver slags position for afstandsvisninger i løbet af runden og yderligere  
 analyse på Garmin Connect™ efter runden

• Følg din puls hele dagen med Garmin Elevate håndledsbaseret pulsmåling  
 uden brug af brystrem 

• GreenView viser greenens form fra din placering på banen med manuel  
 flagplacering for nøjagtige afstande til hullet

• Flere end 40.000 forudindlæste¹ internationale baner med gratis Lifetime  
 baneopdateringer

• Hold nemt overblik over din score ved hjælp af det digitale scorekort for en spiller,  
 og gense golfdata direkte på håndleddet – upload automatisk til Garmin Connect  
 for en detaljeret analyse af runden

• Indbygget aktivitetstracker viser skridt, puls, kalorier, distance og søvn 24/7

• Modtag Smart Notifications² for indgående opkald, sms’er og e-mails ved hjælp af  
 diskrete vibrationsalarmer

• Par med TruSwing™ golfsvingsensor (ekstraudstyr) for avancerede svingdata 

• Op til 10 timers batterilevetid i GPS-tilstand og 5 dage i urtilstand

• Vandtæthedsklassifikation 5 ATM (ned til 50 m)4

Det slanke og stilfunlde GPS-golfarmbånd med Garmin Elevate™ 
håndledsbaseret pulsmåling.



CONNECTEDAPPROACH® S20
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Approach S20 farvemodeller:

Varenr. Approach S20:

010-03723-00, White 
010-03723-02, Slate 
010-03723-03, Midnight Blue 
010-03723-01, Black

•  GPS-ur med 1,3” display i høj opløsning med grafisk brugergrænseflade og 
store tal, der giver letlæselig information inden det næste slag

• AutoShot spiltracker5 registrerer automatisk hvert sving, måler din slagdistance og  
 registrerer hver slags position for afstandsvisninger i løbet af runden og yderligere  
 analyse på Garmin Connect™ efter runden

• Let og slankt design til brug på og uden for banen

• Nøjagtige afstandsvisninger til front, center og bagkant af greenen 

• Viser hazarder, layup- og dogleg-afstande

• GreenView viser greenens form fra din placering på banen med manuel  
 flagplacering for nøjagtige afstande til hullet

• Flere end 40.000 forudindlæste¹ internationale baner med gratis Lifetime  
 baneopdateringer

• Hold nemt overblik over din score ved hjælp af det digitale scorekort for en spiller,  
 og gense golfdata direkte på håndleddet – upload automatisk til Garmin Connect  
 for en detaljeret analyse af runden

• CourseView auto-opdatering giver nem adgang til opdateringer af favoritbaner

• Indbygget aktivitetstracker viser skridt, kalorier, distance og søvn 24/7 

• Modtag Smart Notifications² for indgående opkald, sms’er og e-mails

• Par med TruSwing™ golfsvingsensor (ekstraudstyr) for avancerede svingdata 

• Op til 15 timers batterilevetid i GPS-tilstand og 8 ur i urtilstand

• Vandtæthedsklassifikation 5 ATM (ned til 50 m)4 

• Godkendt til konkurrencebrug³

Det lette og intuitive GPS-golfur med AutoShot-funktion.

HOVEDFUNKTIONER



CONNECTEDAPPROACH® S4
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Varenr. Approach S4:

010-01212-00, White 
010-01212-01, Black

10

Approach S4 farvemodeller:

•  GPS-ur med touchscreen forudindlæst med flere end 40.000 internationale  
baner1

• Viser afstande til front, center og bagkant af green 

• Viser layup- og dogleg-afstande

• Viser slaglængder

• Greenview med manuel flagplacering ved hjælp af kvik-knap

• Stat Tracking giver overblik over slag på fairway, hits på green og antal put

• Digitalt scorekort for én spiller

• Triptæller og rundetidtager

• Modtag sms’er, e-mails og påmindelser direkte på håndleddet med Smart  
    Notifications via smartphone2

• Op til 10 timers batterilevetid i GPS-tilstand og 6 uger i urtilstand

• Vandtæthedsklassifikation 1 ATM (ned til 10 m)4 

• Spil, gem, gense, analyser og del din runde på online-golffællesskabet  
    Garmin Connect™

• Godkendt til konkurrencebrug³

Connected GPS-golfur med touchscreen og Smart Notifications.

HOVEDFUNKTIONER



CONNECTEDAPPROACH® S5
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Varenr. Approach S5:

010-01195-20, Blue
12

Approach S5 farvemodeller:

•  GPS-ur med handskevenlig, højopløselig farvetouchscreen

• Forudindlæst med flere end 40.000 internationale baner1 og komplet banevisning

• Viser afstande til front, center og bagkant af green 

• Viser layup- og dogleg-afstande

• Viser slaglængder

• Touch Targeting hjælper dig med at måle slagafstand ved et tryk på skærmen

• Greenview med manuel flagplacering ved hjælp af kvik-knap

• Handicapscore-funktion; hold øje med antal brugte slag og Stableford-score på uret

• Stat Tracking giver overblik over slag på fairway, hits på green og antal put

• Digitalt scorekort for én spiller

• Modtag sms’er, e-mails og påmindelser direkte på håndleddet med Smart  
    Notifications via smartphone2

• Triptæller og rundetidtager

• Op til 10 timers batterilevetid i GPS-tilstand og 20 uger i ur-tilstand

• Vandtæthedsklasse 5 ATM (ned til 50 m)4 

• Spil, gem, gense, analyser og del din runde på online-golffællesskabet  
    Garmin Connect™

• Godkendt til konkurrencebrug³

HOVEDFUNKTIONER

Connected GPS-golfur med farvetouchscreen i slankt og let design 
med komplet CourseView-kort og Smart Notifications.



CONNECTEDAPPROACH® S6
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Varenr. Approach S6:

010-01195-00, Light 
010-01195-11, Dark 
010-01195-02, Orange

14

Mark Stevenson 
PGA Golf Professional

Approach S6 farvemodeller

•  GPS-ur med handskevenlig, højopløselig farvetouchscreen

• Forudindlæst med flere end 40.000 internationale baner1 og komplet banevisning

• Viser afstande til front, center og bagkant af green 

• Viser layup- og dogleg-afstande

• Viser slaglængder

• Swing Training-funktioner hjælper med at optimere dit slag: Få den optimale 3:1  
    rytme for backswing og downswing med Swing Tempo, se hvor hårdt du slår  
    med Swing Strength™, opnå den optimale hastighed med TempoTraining

• Touch Targeting hjælper dig med at måle slagafstand ved et tryk på skærmen

• Greenview med manuel flagplacering ved hjælp af kvik-knap

• Handicapscore-funktion; hold øje med antal brugte slag og Stableford-score på uret

• Stat Tracking giver overblik over slag på fairway, hits på green og antal put

• PinPointer viser dig vej til flaget, selv når det er ude af syne

• Digitalt scorekort for én spiller

• Modtag sms’er, e-mails og påmindelser direkte på håndleddet med Smart  
    Notifications via smartphone2

• Op til 10 timers batterilevetid i GPS-tilstand og 20 uger i ur-tilstand

• Vandtæthedsklasse 5 ATM (ned til 50 m)4

• Spil, gem, gense, analyser og del din runde på  
 online-golffællesskabet Garmin Connect™

• Godkendt til konkurrecebrug³

Connected GPS-golfur med farvetouchscreen i slankt og let design 
med komplet CourseView-kort, Smart Notifications og Swing Training.

HOVEDFUNKTIONER

Avancerede svingmålinger: Brug Approach S6 sammen med TruSwing 
golfsvingsensoren (ekstraudstyr) for at få avancerede svingdata, som i 3D- 
animation viser dit håndleds bevægelse gennem svinget. Læs mere på s. 22.
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Approach® GPS-håndholdte

Få en fordel på banen, uanset hvor du spiller. Approach GPS-håndholdte giver 

dig nøjagtige afstande til front, center og bagkant af greneen så vel 

som hazarder og doglegs. Touch Targeting måler afstanden til fairways 

eller layups med et tryk på skæremen, og PlaysLike Distance viser afstanden 

til mål justeret i forhold til slag op eller ned ad bakke (kun Approach G7/G8).

Med flere end 40.000 forudindlæste1 internationale baner (med gratis 

Lifetime baneopdateringer) er du altid på hjemmebane, og digitale score-

kort så vel som golfdata bliver problemfrit uploaded til Garmin Connect™ 

Mobile og gemt for detaljeret analyse ved hjælp af en computer efter runden. 

Approach-serien er godkendt til konkurrencebrug3 (underlagt lokale regler 

og kutymer) i overensstemmelse med golfens kerneværdi om rimelig spil-

hastighed.

GRATIS LIFETIME  
BANEOPDATERING

17



APPROACH® G10
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Varenr. Approach G10:

010-01959-00
18

• Kompakt clip-on golf-GPS i lommeformat der nemt kan klipses på bæltet eller  
 tasken

• 1,3” højopløselig skærm der kan aflæses i sollys med et grafisk  
 brugergrænseflade 

• Nøjagtige afstande til front, center og bagkant af greenen så vel som hazarder,  
 layups og doglegs 

• GreenView viser greenens form fra din placering på banen med manuel  
 flagplacering for nøjagtige afstande til hullet

• Digitalt scorekort for en spiller

• Stat Tracking registrer slagdistancer og antal slag på fairway og green og  
 antal put

• Upload og del gofdata online med Garmin Connect™ 

• Flere end 40.000 forudindlæste¹ internationale baner med gratis Lifetime  
 baneopdateringer

• Op til 15 timers batterilevetid i GPS-tilstand

• Robust og let design med vandtæthedsklassifikation 5 ATM (ned til 50 meter) 

• Godkendt til konkurrencebrug³

Golf-GPS der nemt klipses fast på bæltet eller tasken.

HOVEDFUNKTIONER



APPROACH® G7 & G8
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Varenr. Approach G8:

010-01231-01

Varenr. Approach G7:

010-01230-01

Connectede håndholdte golf-GPS’er med PlaysLike Distance  
og Club Advise.

•  3” højopløselig, kapacitiv farvetouchscreen i slankt og elegant design

• PinPointer viser dig vej til flaget, selv når det er ude af syne

• Automatisk baneopdatering gør det muligt at opdatere baner ved hjælp af Wi-Fi®

Kun Approach® G8

GreenView Club Advice kølleforslag Smart Notifications

CONNECTED

•  Håndholdt golf-GPS med farvetouchscreen

• Forudindlæst med flere end 40.000 internationale baner1 og komplet banevisning

•  PlaysLike Distance viser afstanden til mål tilpasset i forhold til slag op eller ned af 
bakke

• Club Advice husker, hvor langt du slår med hver enkelt kølle og giver anbefalinger  
    om, hvilken kølle du skal bruge

•  Indstillingen til store tal giver nemmere overblik ved at øge skriftstørrelsen for 
distance til front, center og bagkant af green

•  Modtag sms’er, e-mails og påmindelser direkte på håndleddet med Smart  
Notifications via smartphone2

• Digitalt scorekort for op til fire spillere

• Godkendt til konkurrencebrug³

HOVEDFUNKTIONER
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High-speed multioplader med 2 USB-porte
Tilføj to højhastigheds USB-porte til 12 V stikket til at  
oplade din Approach, smartphone, tablet e.l.  
010-10851-11

Holder, universal (G7/G8)
Monter holderen på golftaskes stel, så har du altid din 
enhed i nærheden.  
010-12093-02

Karabinhage (G7/G8)
Placer din enhed i karabinhagen, og sæt den fast i 
bæltet, tasken e.l., så ved du altid, hvor du har den. 
010-12093-01

Taske, blød
Solid taske med lynlås til opbevaring af din enhed 
sammen med dit tilbehør.  
010-10718-01

AC-adapter
Vekselstrømsoplader Europa/Storbritannien. 
010-10635-01

Rem, ekstra (S2/S4/S5/S6/vívoactive)
Udskift din rem til en anden farve. Rem, værktøj og 
stifter medfølger. (Afhænger af valgt model).

TILBEHØR TIL APPROACH
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TruSwing-data
TruSwing hjælper dig med at forstå dit sving, 
og hvordan det påvirker boldes bane i luften. 
Gør træningen mere meningsfuld, optimerer din 
svingkonsistens og forbedrer dit spil.

SwingTempo  
Forholdet mellem backswing- og 
downswing-tid.

Swing Speed  
Hastigheden på køllens hoved, når 
den rammer bolden.

Køllebanekoordinator  
Opretter grafiske 3D-animationer  
af køllens bane.

Face-to-Target  
Vinklen på køllens hoved i forhold 
til boldens bane.

Køllevinkel  
Vinklen mellem køllens skaft og 
underlaget målt fra midten af 
køllen. Måles på vej mod og når 
bolden rammes.

Køllebane Måler placeringen af 
køllens horisontale bevægelse set 
fra oven, når køllen rammer bolden.

Loftvinkel Loftvinklen for den 
valgte kølle minus eventuel 
dynamisk loft på grund af skaftets 
hældning, når bolden rammes.

Skaftets hældning Den vinklen 
du holder køllens skaft, når du slår 
til bolden målt fra en 90-graders 
vertikal vinkel. Måles på vej mod  
og når bolden rammes.

Dynamisk loft Vinklen mellem 
skaftet og jorden målt fra midten  
af skaftet. Måles på vej mod og  
når bolden rammes. 

+6.5º

-8º

68°

+6.5°
-8°

+6.5°
-8°

+4.5º

68º

-5º

TRUSWING™ GOLFSVINGSENSOR

En sensor der monteres på golfkøllen for nyttige svingdata

•  Viser øjeblikkelig svingdata på dit kompatible Approach GPS-golfur eller din 
Approach GPS-håndholdte, smartphone eller tablet

• Gense svingdata direkte på håndeleddet for endnu mere fokuseret svingtræning

• Se øjeblikkelige 3D-animationer og svingsammenligninger på din smartphone  
 eller tablet (via Garmin Connect Mobile app)

• Brug TrueSwing sammen med Approach S6 for at få avancerede svingdata om dit  
 håndleds bevægelse som 3D-animation

• Kompatibel med Approach S20, S4, S5, S6, G7, G8 og de fleste Bluetooth®  
 Smart smartphones og tablets

• Let, lille, diskret design med vantæthedsklassifikation IPX74 

• Nem, hurtig og robust holder, der sikkert holder TrueSwing fast under grebet

• Upload, gense og del data online med Garmin Connect

• Op til 15 timers batterileveletid og genopladeligt batteri
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•   Golfbaner: Hul-til-hul-overblik over dine favoritbaner, så du kan se, hvor på runden, 
du kan forbedre dit spil. Se din Dream Score for hver bane. Dream Score er den score 
du kan opnå, hvis du samler din bedst opnåede score for hvert enkelt hul i samme 
runde.

•  Scorekort: Se og del dine scorekort. Se hits på fairway, greens in regulation og 
antal put. Hold styr på, hvem du har spillet imod, og hvem der vandt runden – og se 
slagdistance for hvert hul.

•  Statistik: Følg dine fremskridt over tid. Se dit længste slag, din gennemsnits-score, 
gennemsnits-score i forhold til par, andel af hits på fairway, greens in regulation, 
andel af put på green og gennemsnitsantal af put.

Med Garmin Connect får du overblik over dit scorekort og runde-
statistik fra din Approach. Brugere kan uploade, analysere og dele 
deres spilledata – og se hul for hul-data for at forstå trends og 
tendenser og forbedre deres spil. 

Funktioner i Garmin Connect varierer alt efter Approach-model.

HOVEDFUNKTIONER

GARMIN CONNECT™ FOR GOLF

Tilgængelig som mobilapp og på din computer.
Besøg GarminConnect.com for mere information.

Gem > Planlæg > Del
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GRATIS LIFETIME  
BANEOPDATERINGER

APPROACH X40 APPROACH S20 APPROACH S4 APPROACH S5 APPROACH S6 APPROACH G10 APPROACH G7 APPROACH G8

Skærmstørrelse 1” x 0,42” 1,3” 25 mm i diameter 25 mm i diameter 25 mm i diameter 1,3” 2.6” resistiv 3” kapacitiv 

Display Monokrom, touchscreen Monokrom Monokrom, touchscreen Farve, touchscreen Farve, touchscreen Monokrom Farve, touchscreen Farve, touchscreen

Skærmopløsning (pixels) 160 x 68 128 x 128 128 x 128 180 x 180 180 x 180 128 x 128 160 x 240 240 x 400

Enhedens mål, BxHxD (mm) 211 x 160 x 192 38 x 48 x 10 46 x 61 x 14  45 x 45 x 14,2  45 x 45 x 14,2  38 x 51 x 18 54 x 93 x 19  58 x 112 x 14 

Vægt (g) 31 42,5 58 47 46,6 28,2 96 113

Batteritype Litiumion, genopladeligt Litiumion, genopladeligt Litiumion, genopladeligt Litiumion, genopladeligt Litiumion, genopladeligt Litiumion, genopladeligt Litiumion, genopladeligt Litiumion, genopladeligt

Batterilevetid (op til), GPS-tilstand/urtilstand 10 timer / 5 dage 15 timer / 8 uger 10 timer / 6 uger 10 timer / 20 uger 10 timer / 12 uger 15 timer / - 15 timer / - 15 timer / -

Vandtæthedsklassifikation4 5 ATM (ned til 50 m) 5 ATM (ned til 50 m) 1 ATM (ned til 10 m) 5 ATM (ned til 50 m) 5 ATM (ned til 50 m) 5 ATM (ned til 50 m) IPX7 (ned til 1 m i 30 min.) IPX7 (ned til 1 m i 30 min.)

Forudindlæst banekort1 Internationale Internationale Internationale Internationale Internationale Internationale Internationale Internationale

Antal tilgængelige baner1 Flere end 40.000 Flere end 40.000 Flere end 40.000 Flere end 40.000 Flere end 40.000 Flere end 40.000 Flere end 40.000 Flere end 40.000

Gratis Lifetime baneopdateringer1 • • • • • • • •

Afstand til front/center/bagkant, hazarder 
og doglegs

• • • • • • • •

AutoShot spiltracker5 • • - - - - - -

Elevate™ håndledsbasret pulsmåling • - - - - - - -

Touch Targeting - - - • • - • •

Indbygget aktivitetstracker • • - - - - -

Automatisk skift til næste hul • • • • • • • •

GreenView med manuel flagplacering • • • • • • • •

Detaljeret banevisning hul-til-hul - - - • • - • •

Banevisning med layup-kurver - - - - - - • •

Slagopmåling pr. kølle - - - - - - • •

PlaysLike Distance - - - - - - • •

Club advice - - - - - - • •

Kompatibel med TruSwing™ • • • • • - • •

PinPointer - - - - • - - •

Digitalt scorekort (upload til Garmin Connect) - 1 spiller 1 spiller 1 spiller 1 spiller 1 spiller 4 spillere 4 spillere

Scoreberegning/spiltype - Stroke Play Stroke Play Stroke Play/Stableford Stroke Play/Stableford Stroke Play 
Stroke Play/Stableford/

Match Play
Stroke Play/Stableford/

Match Play

Handicap Scoring - - - • • - • •

Stat Tracking - • • • • • • •

Kompatibel med Garmin Connect • • • • • • • •

Smart Notifications2 • • • • • - • •





Garmin.dk

Dansk support: 4810 5050

 
1 Se detaljeret baneoverblik for flere end 40.000 internationale baner på Garmin.com. 
2 iPhone 4s eller nyere og iOS7.0 samt de fleste Bluetooth Smart parate Android™ enheder  
  (Android 4.3 eller nyere). Se Garmin.com/ble for kompatibiltet.
³ Underlagt lokal regler og kutymer.
4 Læs mere om vandtæthedsklasse på Garmin.com/waterrating.
5  Placering og boldkontakt kan have indflydelse på den automatiske registrering af slag. Put registreres ikke. 
Nogle slag som eksempelvis chipping tæt på greeenen registreres muligvis ikke.

iPhone og iPod er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Navnet Bluetooth® og de 
tilhørende logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. 

©2016 Garmin Ltd. samt datterselskaber. 
Der tages forbehold for trykfejl samt ændringer. Garmin Nordics 2016/05 M04-DK001-04
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