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Kom i gang – GOLF 2023 
  

I Søllerød Golfklub tilbyder vi et "Kom i gang - Golf" forløb over 6 uger, hvor du får: 

• Startpakke med handske, bolde, pitchfork og regelbøger 
• Gratis lån af golfudstyr (½ sæt + bag) 
• Ugentlig fællestræning, hvor du får trænet alle slagene 

• Regelundervisning og prøve 
• Deltagelse i kaninarrangementer hver mandag med spil på banen 
• Fri adgang til træningsfaciliteter, drivingrangen og Par 3 Banen 

(Når en lille prøve er bestået) 

• 1 stk. individuel træningslektion (25 min) med Pro-træner 

• Et netværk med andre golfspillere  

 Pris 1.599 kr. 

 

Du får 6 x fællestræning på hold á 7 spillere. 

Vi tilbyder følgende hold, der starter i uge 17: 

Hold 1 Tirsdag 25.4, 2.5, 9.5, 16.5, 23.5, og 30.5 kl. 17.30 – 18.45 

Hold 2 Onsdag 26.4, 3.5, 10.5, 17.5, 24.5, og 31.5 Kl. 10.45 – 12.00  

Hold 3 Onsdag  26.4, 3.5, 10.5, 17.5, 24.5, og 31.5 Kl. 17.30 - 18.45  

Hold 4 Lørdag 29.4, 6.5, 13.5, 20.5, 27.5 og 3.6. Kl.  9.30 – 10.45  

Hold 5 Søndag 30.4, 7.5, 14.5, 21.5, 28.5, og 4.6 Kl.  9.30 – 10.45 

 

Ud over ovennævnte træningshold afholder vores Begynderudvalg aktiviteter hver mandag fra  
kl. 17.00 – 19.30, hvor du også har mulighed for at deltage. Der vil være spil på Par 3 Banen og i 

løbet af de 6 uger, vil du have mulighed for at være klar til den store bane - selvfølgelig under 
forudsætning af, at du også er flittig med selvtræningen. 
I forbindelse med Begynderudvalgets aktiviteter om mandagen tilbydes der fællesspisning 

(egenbetaling) kl. 20.00, hvor der også er mulighed for at opbygge et socialt netværk indenfor 
golfen.  

Efter de 6 ugers prøvemedlemskab, hvor du har fået en god fornemmelse af golfsporten, er vi klar 

med et godt tilbud på medlemskab. Der vil både være mulighed for et Flex medlemskab og et Fuldt 
medlemskab. Og du vil fortsat kunne spille og hygge sammen med de øvrige ”Kaniner” om 
mandagen. 

 

Det vil glæde os at byde dig velkommen i Søllerød Golfklub.  


