
 

 

 

  

Værløse Golfklub   
- et godt sted at begynde! 

Introduktionstilbud til 

nye unge golfspillere 
 

Vil du se, om golf kunne være noget for dig og din familie? 

Vil du se, om du kan få bolden til at flyve langt og lige? 

Vil du se, om det er lige så nemt at få bolde i hul, som det ser ud på TV? 

Så har vi et godt tilbud til dig.  
 



 

 

 

 

 

 

  

Vi har et godt socialt miljø med en masse børn, som er glade for at spille golf. Vi 

har det sjovt sammen, både når vi mødes tilfældigt i klubben, og når vi har 

træning. Her er nogle af de aktiviteter, du kan se frem til: 

• Fredagsspil og løbende turnering med andre juniorspillere 

• Fællestræning  

• Fællesspisning 

• Shortgame konkurrencedag 

• Sommercamp, hvor vi i en weekend slår telte op i klubben og spiller golf, 

både med hinanden og mod de voksne i en Ryder Cup 

• Halloween golf. Vi spiller i mørke! 

• Udflugter. Vi har f.eks. været til Made in Denmark og til Nordea Masters 

• Minigolfturnering 

• Turneringer på andre baner i nærområdet  

• Hyggeture med spil på andre baner 

 

Lær at spille golf og få 

gode venner i  

Værløse Golfklub 
 



 

 

 

  

 

 

 
Vores trænere 
Thomas og Benjamin er klubbens trænere. 
De er selv rigtig gode til at spille golf, og kan 
lære dig alt om, hvordan du får bolden til at 
flyve langt og lige – og til sidst lande tæt 
ved flaget, så du kan putte den i hul. 
 
Klubbens bane og træningsområder 
Vores greenkeepere arbejder flittigt hver 
sæson med at udvikle og pleje vores bane 
og træningsfaciliteter, så de er i tip top 
stand. Her kan du også træne selv, lige så 
meget du vil. Vi har en 18 hullers bane, en 6 
huls kort bane, drivingrange og 
puttingsgreens. Vi bruger robotter til at 
klippe græs og samle bolde sammen. 
 
 
 
 

 
Thorbjørn Olesen 
Værløse Golfklubs mest kendte medlem er 
selvfølgelig den nu 4 dobbelte Europa Tour 
vinder Thorbjørn Olesen, som lærte at spille 
golf i vores klub. 
 
 
Thorbjørn startede i klubben  
da han var 8 år gammel, og  
blev professionel golfspiller  
da han var 19 år.  
 
 
Vi er meget stolte af Thorbjørn og hans 
resultater. Han bor og spiller nu i udlandet.  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Læs mere om Værløse Golfklub på www.vaerloese-golfklub.dk 
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Hvis du er over 7 år, og synes at golf er sjovt, kan du træne på et af vores juniorhold. 

Træningstider:  

7-10 årige træner søndage 11-13 
11-13 årige træner lørdage 13-14 
13+ træner søndage 14-15 
16+ træner søndag 14-15 
 
Du kan blive medlem nu og betale 500 kr i kontingent inklusive træning for resten af 2017, hvis 

du samtidig betaler kontingent for 1. halvår 2018, som koster 775 kr. Så for i alt 1.275 kr har du 

betalt frem til 1. juli 2018.  

Kontingent: 

Junior, under 19 år :  Årligt 2 x kr. 775 (inklusive en ugentlig træningstime) 

I det år du fylder 18 år overgår du til enten: 

Yngling med indskud, 19-25 år :  Årligt 2 x kr. 1.550, indskud 1 x kr. 4.000 

eller 

Yngling uden indskud, 19-25 år :  Årligt 2 x kr. 2.050 

Du kan låne udstyr af klubben, indtil du ved, om du kan lide at spille golf. 

Kontingent opkræves halvårligt 1. januar og 1. juli.  

Kom forbi og tal med os, så finder vi ud af, hvornår du kan starte til golf 

Introduktionstilbud til voksne: 

Din mor og far kan også prøve golf. For kun 2.000 kr sørger vi for at de bliver ”uddannede” 

golfspillere. De kan læse mere om Værløse Golfklubs prøvemedlemsskab for voksne på 

klubbens hjemmeside.  

Golf er en rigtig god familiesport, som børn, unge og 

voksne kan dyrke sammen hele livet. Har du først lært at 

spille golf, kan du spille med alle, overalt i verden. 

Værløse Golfklub 
Christianshøjvej 22 – 3500 Værløse 

Telefon 4447 2124 – mail@vaerloese-golfklub.dk 

Introduktionstilbud til 

nye unge golfspillere 
 

 

 


