VÆRLØSE GOLFKLUB
25 ÅRS JUBILÆUM
Turnerings- og aktivitetsprogram
24. – 30. juni 2018 – uge 26

Værløse Golfklub – Christianshøjvej 22 – 3500 Værløse – Tlf 4447 2124 – mail@vaerloese-golfklub.dk
www.vaerloese-golfklub.dk
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TAK til alle vores frivillige, der har bidraget til
forberedelserne til jubilæumsugens aktiviteter, turneringer og
fest. Uden jeres indsats kunne det ikke gennemføres.
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Søndag d. 24. juni
Jubilæumsåbningsturnering
Turneringsform

: Single Stableford og holdturnering, 18 huller

Deltagere

: Åben turnering for alle

Turneringsfee
VGK medlemmer
VGK flexmedl.
Øvrige
Tilmelding

: 150 kr inkl burger og øl *)
: 300 kr, inkl greenfee, burger og øl
: 350 kr, inkl greenfee, burger og øl
: Via GolfBox. Lukker 21. juni 2018, kl. 12

Starttid

: Fra kl. 12.00-16.00

Bemærkninger

: Løbende start, max 96 deltagere

Sponsor

: Tak til Royal Unibrew og Wilson Staff

Arrangør

: Sekretariatet, m/ banestarter

Andre aktiviteter
på dagen

: Shortgame Challenge
Hole-in-one aktivitet & tættest på flaget i 2.slag
Pitstop på greenkeepergården
Royal Beer Happy hour kl. 17-18 og kl 20-21

*) Alternativt laksesandwich og øl/vand
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Mandag d. 25. juni
Åben morgenfruejubilæumsdag
Turneringsform

: Single Stableford og holdturnering, 18 huller

Deltagere

: Åben turnering for alle damer 50+

Turneringsfee
VGK medlemmer
Øvrige
Tilmelding

: 50 kr
: 250 kr, inkl greenfee 200 kr
: Via GolfBox. Lukker 22. juni 2018, kl. 12

Starttid

: Kl. 11.00

Bemærkninger

: Løbende start

Sponsor

: Tak til Meny

Arrangør

: Morgenfruerne

Andre aktiviteter
på dagen

: Fysioclub opvarmning
Hole-in-one aktivitet & tættest på flaget i 2.slag
Kagebord fra kl 15
Shortgame Challenge

Morgenfruerne er en seniorklub i Værløse Golfklub for damer 50+, som spiller hver
mandag morgen. Det er det sociale samvær, der er i højsædet, og vi trækker lod
om sammensætningen i 3 eller 4 bolde, så alle får mulighed for at spille sammen. Vi
spiser frokost sammen, når vi kommer ind.
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Mandag d. 25. juni
Blå jubilæumsmandag
Turneringsform

: 9 hullers stableford m/fælles spisning

Deltagere

: Alle VGK medlemmer

Turneringsfee
VGK medlemmer
Spisning

: 27 kr
100 kr

Tilmelding

: Via GolfBox. Lukker 22. juni 2018, kl. 12

Starttid

: Kl. 17.30

Bemærkninger

: Gunstart

Sponsor

: Tak til Danbørs

Arrangør

: Begynderudvalget

Andre aktiviteter
på dagen

: Fysioclub opvarmning
Hole-in-one aktivitet & tættest på flaget i 2.slag
Shortgame Challenge

Blå Mandag er en 9-hullers turnering, som afholdes 10 gange i løbet af sæsonen. Turneringen er for alle medlemmer
med handicap under 54. Turneringen gennemføres i en afslappet atmosfære med efterfølgende fælles spisning i
Golfcaféen.
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Tirsdag d. 26. juni
Åben jubilæumsherredag
Turneringsform

: 18 hullers single stableford og hold m/spisning

Deltagere

: Åben turnering for alle herrer

Turneringsfee
VGK medlemmer
Øvrige

: 180 kr inkl spisning
: 380 kr, inkl greenfee 200 kr

Tilmelding

: Via GolfBox. Lukker 22. juni 2018, kl. 12

Starttid

: Kl. 15.00

Bemærkninger

: Gunstart, max 108 deltagere

Sponsor

: Tak til HS Byg & Tagdækning, v/Henrik Sørensen

Arrangør

: Værløse Golfklubs herreklub

Andre aktiviteter
på dagen

: Shortgame Challenge
Hole-in-one aktivitet & tættest på flaget i 2.slag
Fysioclub fællesopvarmning
Pitstop på greenkeepergården
Jubilæumsgrillmenu

Herreklubben er en Klub-i-Klubben for de mandlige medlemmer af Værløse Golfklub. Vi spiller hver
tirsdag og har en match hver måned.

6

Onsdag d. 27. juni
Åben turferjubilæumsdag
Turneringsform

: 18 hullers Greensome

Deltagere

: Åben turnering for alle herrer 55+

Turneringsfee
VGK medlemmer
Øvrige
Tilmelding

: 50 kr
: 250 kr, inkl greenfee 200 kr
: Via GolfBox. Lukker 24. juni 2018, kl. 12

Starttid

: Kl. 11.00

Bemærkninger

: Løbende start

Sponsor

: Tak til Pondus Vin, v/Christian Kjeldbjerg og
Royal Unibrew

Arrangør

: Turferne

Andre aktiviteter
på dagen

: Fysioclub opvarmning
Shortgame Challenge
Trackman-opmåling/Gap-fitting
Hole-in-one aktivitet & tættest på flaget i 2.slag
Pitstop på greenkeepergården
Happy hour 17-18
Jubilæumsgrillmenu
Turferne er en seniorklub i Værløse Golfklub for herrer 55+, som spiller hver torsdag
morgen.
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Torsdag d. 28. juni
Åben damejubilæumsdag
Turneringsform
Deltagere

: 18 hullers single stableford m/morgenmad og
frokost
: Åben turnering for alle damer

Turneringsfee
VGK medlemmer
Øvrige

: 275 kr inklusive morgenmad og frokost
: 475 kr, inkl greenfee, morgenmad og frokost

Tilmelding

: Via GolfBox. Lukker 24. juni 2018, kl. 12

Starttid

: Kl. 10.00

Bemærkninger

: Gunstart

Sponsor

: Tak til 2Eyes og Knap Design

Arrangør

: Værløse Golfklubs Dameklubbe

Andre aktiviteter
på dagen

: Morgenbuffet kl 8.30
Hole-in-one aktivitet & tættest på flaget i 2.slag
Shortgame Challenge
Dameklubben er en Klub-i-Klubben for kvindelige medlemmer af
Værløse Golfklub. Vi spiller hver onsdag og spiller match ca. en gang
om måneden.
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Fredag d. 29. juni
Sponsorjubilæumstræf
Turneringsform

: 18 hullers Pro-AM holdturnering m/spisning

Deltagere

: VGK´s sponsorer

Turneringsfee

: 0 kr

Tilmelding

: Via GolfBox. Lukker 26. juni 2018, kl. 12

Starttid

: Kl. 14.00

Bemærkninger

: Løbende start

Sponsor

: Tak til Jack Daniels

Arrangør

: Sekretariatet

Andre aktiviteter
på dagen

: Pantom gratis popcorn
Hole-in-one aktivitet & tættest på flaget i 2.slag
Fredagsbar
Shortgame Challenge
Fredags fiskemenu i Golfcaféen
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Fredag d. 29. juni
Spil med en ven jubilæumsdag
Turneringsform

: 9 hullers Foursome

Deltagere

: Alle VGK medlemmer m/gæster

Turneringsfee
VGK medlemmer
og gæster
Tilmelding

: 50 kr
: Via GolfBox. Lukker 27. juni 2018, kl. 12

Starttid

: Kl. 15.00

Bemærkninger

: Løbende start

Sponsor

: Tak til Lindhardt Golf

Lindhardt Golf
Arrangør

: Proshoppen

Andre aktiviteter
på dagen

: Pantom gratis popcorn
Hole-in-one aktivitet & tættest på flaget i 2. slag
Fredagsbar
Shortgame Challenge
Fredags fiskemenu i Golfcaféen
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Lørdag d. 30. juni
Jubilæumsfestturnering
Turneringsform
Deltagere

: Holdturnering, Stableford 18 huller. Alle spiller
egen bold
: Alle VGK medlemmer m/EGA handicap

Turneringsfee
VGK medlemmer
VGK flexmedl.

: 90 kr
: 240 kr inkl greenfee 150 kr

Tilmelding

: Via GolfBox. Lukker 26. juni 2018, kl. 12
NB! Tilmelding til selve jubilæumsfesten skal ske separat

Starttid

: Kl. 9.00

Bemærkninger

: Gunstart
Præmieoverrækkelse finder sted under festmiddagen om
aftenen

Sponsor

: Tak til Crowe Horwath og Wilson Staff

Arrangør

: Turneringsudvalget

Andre aktiviteter
på dagen

: Morgenbuffet fra kl 7.30
Hole-in-one aktivitet
Pitstop på greenkeepergården
Shortgame Challenge
Jubilæumsfest
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Praktisk information og andre aktiviteter
Telt
Mandag bliver der sat et stort telt op i gården, som kan bruges hele ugen, og det er her selve
festen om lørdagen bliver holdt. Tilmelding til festen ligger i GolfBox.
Baneservice
Kører på banen hele ugen, og byder på gratis kaffe og chokolade.
Jubilæumslotteri
I tiden op til jubilæumsugen og i selve jubilæumsugen kan du købe lodder i vores jubilæumslotteri
med lodtrækning om flotte præmier. Overskuddet går til bidrag til indkøb af nye havemøbler til
terrassen ud mod hul 18.
Hvor mange bolde er der i tønderne?
I jubilæumsugen kan du sigte efter og forsøge at ramme to tønder, der er opsat på driving range.
Kom med dit gæt på hvor mange bolde, der er i tønderne ved ugens afslutning. Der er præmier til
de gæt, der kommer tættest på.
Shortgame Challenge
I hele jubilæumsugen kan du deltage i VGK´s interne Shortgame mesterskab. Vi
har scorekort i klubben, og opdaterer leaderboard hver dag. Kåring af klubbens
Shortgame mester og præmieoverrækkelse finder sted under Jubilæumsfesten
den 30. juni.
Trackman-opmåling/Gap-fitting
Onsdag kan du komme og få målt dine længder med Trackman, så du fremover ved præcist, hvor
lang du slår med hvert enkelt jern/kølle. Jubilæumspris 250 kr (normalpris 500 kr). Bestil tid i
Proshoppen. Varighed ½ time.
Hole in one og tættest flaget i 2. slaget
Hele ugen er der en flot præmie til den dygtige, der laver hole in one, og vi kårer den, der kommer
tættest på flaget i 2. slaget på hul 17 i løbet af ugen.
Jubilæumstilbud i Proshoppen
Hold øje med vores jubilæumstilbud på Facebook eller i butikken. Meld dig ind i Lindhardt Golf
facebooke-gruppen, så modtager du alle tilbud og eventinvitationer herunder alle jubilæumstilbud
Krolf
Krolf er en mellemting mellem golf og kroket. Halvt kroket, halvt golf, helt sjovt! Her i foråret får vi
etableret en Krolf-bane på vores anlæg, og håber at nogle medlemmer har lyst til at være med til
at stifte denne ”Klub-i-klubben”. I jubilæumsugen vil der blive mulighed for at prøve denne
splejsning mellem golf og kroket.
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Tak til alle vores sponsorer for jeres bidrag til at gøre ugen festlig med flotte
præmier til turneringerne og de øvrige aktiviteter.

LQ Consult ApS

Lindhardt Golf
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Værløse Golfklub blev stiftet i 1993, og er med sine ca. 1100 medlemmer den næststørste idrætsforening i
Furesø Kommune.
Allerede fra starten var der stor interesse for etablering af en golfklub i Kirke Værløse, og den stiftende
generalforsamling 30. november 1993 havde 265 deltagere. Meget hurtigt havde klubben de første 550
medlemmer. Indtil banen var færdiganlagt, trænede Værløse Golfklubs medlemmer i Frederikssund og
Smørum Golfklub. I august 1994 blev driving rangen åbnet.
I 1996 kunne de nordligste 9 huller (nuværende For9) tages i brug, og i 1997 var alle 18 huller færdiganlagte
og klar til spil. Banen er tegnet af den svenske banearkitekt Jan Sederholm.
Værløse Golfbane er løbende blevet udviklet med henblik på at skabe den ønskede kvalitetsbane. I årene
2009-14 gennemførtes Projekt Niveauløft med det formål at løfte banens niveau til et af Nordsjællands
bedste. En ambition, som er opfyldt. På klubbens hjemmeside kan du finde mere interessant og sjov
historik om vores bane og klubliv.
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