
 

 

 

  

Værløse Golfklub   
- et godt sted at spille golf! 

Introduktionstilbud til 

nye medlemmer 
 

Værløse Golfklubs tilbud til dig indeholder individuelle trænings-

lektioner, gratis greenfee-billetter, logo-bolde og klub-i-klub 

medlemskab.   

Det første år som medlem får du også det attraktive Firkløverkort 

med, så du har adgang til spil på i alt fire 18 huls baner i sæsonen.  



 

 

 

 

 

 

  

Som medlem af Værløse Golfklub kan du se frem til: 

• En smuk, kuperet kvalitetsbane, som vores dygtige greenkeepere 

til stadighed arbejder på at udvikle 

• Masser af udfordringer på en af Nordsjællands mest attraktive 

baner 

• Gode, rummelige træningsfaciliteter – drivingrange med frie 

bolde, puttinggreens, overdækket udslagshus, indspilsområde og 

shortgamebane – i samme topkvalitet som 18-hullers banen 

• Proshop og trænere, der brænder for at gøre dig til en dygtigere 

golfspiller  

• Fællestræninger for begyndere, juniorer og motionister  

• En hyggelig café, med mange aktiviteter for medlemmer og 

gæster 

• Et godt klubliv, som klubbens mange frivillige aktivt bidrager til 

• Klubturneringer og andre arrangementer i og uden for sæsonen 

• Adgang til den attraktive Firkløverordning 

• Favorable medlemskaber for familier, ungseniorer og juniorer 

Bliv medlem af  

Værløse Golfklub 
 



 

 

 

  

 

 

Firkløver – et medlemskab til 72 huller 
Værløse Golfklub tilbyder en unik mulighed 
for frit spil på tre andre gode baner i 
Nordsjælland for en beskeden merpris.  
 
Firkløverordningen med Mølleåens GK, 
Hillerød GK og Hjortespring GK går ind i sin 10. 
sæson, og er mere populær end nogensinde.  
 
For 500 kr. årligt får du adgang til at spille et 
ubegrænset antal runder på yderligere 3 x 18 
huller, som alle ligger inden for en rimelig 
afstand.  
 
Klubbens vision 
√ Banen med tilhørende træningsfaciliteter 

skal være helt i top. 
√ Alle fra begyndere til elitespillere skal føle 

sig velkommen og sportsligt udfordrede. 
√ Rammerne for et godt klubliv med sociale 

aktiviteter skal være tilstede. 
 
Værløse Golfklub arbejder kontinuerligt med 
disse mål for øje til glæde for klubbens 
medlemmer og greenfee-gæster. 
  

Thorbjørn Olesen 
Klubbens mest kendte medlem er naturligvis 
den nu 5 dobbelte Europa Tour vinder og Ryder 
Cup spiller Thorbjørn Olesen, som trådte sine 
golfbarnesko i Værløse Golfklub. På Thorbjørns 
favorithul, hul 7, bliver granitbænken opdateret 
med hans sejre. 
 
Klubben har en velfungerende juniorafdeling, 
som ud over træning arrangerer sjove og gode 
aktiviteter for klubbens yngste medlemmer. 
 

 
 

Udvikling af bane og faciliteter 
Klubbens konstante fokus på udvikling har 
blandt andet resulteret i en fuldautomatisk 
driving-range, som altid er åben for 
medlemmerne. 
 
 

  
 

Læs mere om Værløse Golfklub på www.vaerloese-golfklub.dk 



 

 

 

Når du melder dig ind i Værløse Golfklub som senior (fra 30 år) får du ved 

indmeldelse alt dette med det første år: 

√ 3 individuelle lektioner med en af klubbens trænere 

√ Gratis Firkløverordning i 2019 

√ Gratis klub-i-klubben spil i 2019 

√ 12 Værløse Golfklub logobolde 

√ 2 Greenfee-billetter, som du kan anvende til at invitere gæster med til 

Værløse Golfklub 

√ Godtgørelse af betalt greenfee efter prøvespil af banen 
 

Den samlede værdi af dette udgør 2.950 kr. Tilbuddet kan ikke kombineres med andre medlems- og/eller 

introduktionstilbud. 

De aktuelle medlemskategorier og kontingentsatser kan du finde på 

www.vaerloese-golfklub.dk.   

Du er naturligvis velkommen til at kontakte os på telefon eller email. Du 

må også meget gerne komme forbi, se klubbens faciliteter, og få en snak 

om dine muligheder.  

Værløse Golfklub 
Christianshøjvej 22 – 3500 Værløse 

Telefon 4447 2124 – mail@vaerloese-golfklub.dk 

Introduktionstilbud til 

nye medlemmer 
 


