
 

 

 

  

Vil du også 
gerne spille  
golf? 

Bliv golfklar, et tilbud 

til nye golfspillere 
 

Kom og prøv hvad golf har at byde på. Vi sørger for din golfuddannelse, 

og du får støtte og hjælp til det hele. I tillæg får du i Værløse Golfklub 

mulighed for at etablere det vigtige sociale golfnetværk allerede fra 

starten af din ”golfkarriere”. 



 

 

 

 

 

 

  

Hvorfor golf i  

Værløse Golfklub? 
 Der er rigtigt mange gode grunde til at begynde at spille golf, og der er rigtigt 

mange gode grunde til at gøre det netop i Værløse Golfklub. 

• Golf er for alle, og kan spilles af alle på tværs af alder, køn og erfaring med 

spillet. 

• Golf er en social sport – kan spilles med venner og familie. 

• Golf er afstressende og giver skønne naturoplevelser. 

• Golf er god motion. Undersøgelser viser, at golfspillere i gennemsnit lever 5 

år længere. 

• Golf kan dyrkes, når du har lyst. 

• Golf kan spilles med alle overalt i verden på spændende rejsemål. 

• I Værløse Golfklub har vi en meget velfungerende begynderafdeling. 

• Vi prioriterer det gode klubliv, den sportslige oplevelse og en bane i høj 

kvalitet. 

• Værløse Golfklub er en klub for alle. 

Som helt ny golfspiller giver Værløse Golfklubs medlemskab dig masser af 

fordele til en meget rimelig pris. Så der er ingen grund til ikke at teste det af. Vi 

er sikre på, at du også vil blive ramt af golf! 

 



 

 

 

  

 

Bliv golfklar i Værløse Golfklub  

Når du tegner dette medlemskab i Værløse Golfklub, følger alt med: 

√ 5 individuelle træningslektioner med klubbens professionelle trænere. 

√ Gratis fællestræning sammen med andre nye golfspillere. 

√ Fri adgang til klubbens træningsfaciliteter, drivingrange, shortgame-bane inklusive 

gratis træningsbolde. 

√ 12 Værløse Golfklub logobolde ved opstart. 

√ Gratis regelundervisning og undervisningsmaterialer. 

√ Golfkørekortet (national spilleret), som giver adgang til DGU-kort ved indmeldelse 

i Værløse Golfklub. 

√ Aktiviteter for begyndere på den korte bane. 

√ Frivillig deltagelse i fællesspisning (for egen regning) med klubbens begyndere, 

faddere og begynderudvalg. 

Hvis ikke du selv har udstyr, kan du leje det favorabelt i vores Proshop. Du får lejen 

godtgjort, hvis du senere køber udstyr i Proshoppen. Et depositum på 500 kr. betales 

ved udlån, det får du tilbagebetalt, når du leverer udstyret tilbage. 

 

 

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

 



 

 

 Introduktionstilbud til 

nye golfspillere 
 √ Prisen for alt dette er kun 2.000 kr. for et komplet forløb, der strækker sig over 3 

måneder, som det erfaringsmæssigt tager at blive ”uddannet” golfspiller. 

√ Vi lægger vægt på, at du fra første færd får en god fornemmelse for, hvad golf i 

almindelighed og Værløse Golfklub i særdeleshed har at tilbyde dig, og du får 

mulighed for at erhverve Golfkørekortet, inden du skal tage stilling til, om du vil 

meldes ind i klubben. 

√ Vi sørger for din ”golfuddannelse”, og du får støtte og hjælp til det hele. Vores 

dygtige, professionelle trænere hjælper dig godt i gang med de basale 

færdigheder. Du skal bare selv slå slagene og huske selv at træne for at få rutinen. 

√ Du får også mulighed for at etablere det vigtige sociale golfnetværk allerede fra 

starten af din golftid. 

√ Fællestræning og samlinger hjælper til, når sociale kontakter skal skabes, og via 

fællesspisning i klubbens café, får du chancen for at lære både nye og etablerede 

golfspillere at kende. 

 

 

 

Værløse Golfklub 
Christianshøjvej 22 – 3500 Værløse 

Telefon 4447 2124 – mail@vaerloese-golfklub.dk 

Giv en gave for livet – en golf startpakke 

Den perfekte gave til ham eller hende du gerne 

vil ramme.  

Indeholder alt, der skal til for at blive 

”uddannet” golfspiller. 
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