Medlemskab efter PM 

PRØVEMEDLEMSKAB I FURESØ GOLFKLUB (PM)
En uddannelse på tre måneder hvor du kan prøve golf og få et ”Golfkørekort”, efterfølgende kan du vælge mellem tre
medlemskaber. Perioden for PM er fra primo maj (3. maj) til primo september (7. september.) Juli er en gratis måned
uden PM aktiviteter, hvor du kan træne og spille på egen hånd. 2 måneder (maj og juni) er holdtræning med træner, 3
måneder er med teoretisk undervisning (maj, juni og august), og 3 måneder hvor du kan deltage i turneringer (maj,
juni og august), i fire måneder kan du træne og spille selv (maj, juni, juli og august). Link til PM detaljer:



Du kan vælge 1 af 3 medlemskaber (forbehold for
godkendelse):
o Par 3 bane medlem (træningsmedlem):
Træningsanlægget og lille Par 3 bane
o 9 huls medlem (flexmedlem): Som ovenstående
+ spille 9 huller på stor bane
o Fuldt medlem: Som ovenstående + spille på hele
vores baneanlæg (18 huller)

TEORETISK REGELUNDERVISNING 
•

Får du i maj, juni og august på aftenhold.

SPIL PÅ BANEN OG TURNERINGER 
TEKNISK TRÆNING MED TRÆNER 

•

Maj + juni får du en gang om ugen teknisk træning
af en golftræner, Vælg mellem 5 hold/uge. I juli
måned (som er en gratis feriemåned) og august kan
du træne og spille selv.

•

Du kan (efter godkendelser) spille på vore lille bane (Par
3 bane) eller (ny godkendelse) på vores større baner.
Foruden spille på banerne selv, kan du deltage i turne-



ringer i Kaninklubben
(begynderklub), som har
løbende mandagsturneringer og andre arrangementer

Q&A
o
o

Pris er kr. 2.995 for hele perioden inkl. lån af
golfsæt
Kontakt: Sekretariat kontor@fggolf.dk, 468174

o

44  - (Kontaktliste )
Hjemmeside: www.fggolf.dk/proevemedlem

o

I den store PM kalender kan du se alle datoer,
aktiviteter og muligheder Se kalender



•

Golfkørekort 
Hvad er et golfkørekort? Det er en bekræftelse på de ting, du skal kunne for at være egnet til at spille på rigtige golfbaner. Men et golfkørekort giver dig ikke umiddelbart ret
til at spille på disse baner – du skal også efterfølgende tegne et rigtigt medlemskab af en golfklub.
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