Prøvemedlemskab
Medlemme

Hvordan får jeg mit prøvemedlemskab?
Golf Club Harekær tilbyder et 3 måneders prøvemedlemskab til nybegyndere for Kr. 995,-. En god
mulighed for at prøve om golf er noget for dig!
Tilbuddet starter 1. april, men da vi kun har et begrænset
antal pladser, vil vi anbefale en hurtig tilmelding. Du skal
desuden være over 18 år.
Du kan enten ringe til sekretariatet eller du kan naturligvis
møde op nede i klubben, når sekretariatet er åbent.

Kort fortalt vil prøvemedlemskabet
indeholde følgende:
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

2 gange ugentlig træning med vores professionelle
golftræner
Deltagelse i regel- og etikettemøder
Fællestræning og spil for begyndere hver mandag kl.
ca. 17.30 – 20-00
Begynderturnering hver mandag med præmier og
fællesspisning
Gratis lån af bag og golfkøller i hele 3 måneders
perioden
Gratis træningsfaciliteter såsom udslagsområde
(drivingrange), sand bunkers, puttebane, indendørs
træningshal m.m.
Gratis træningsbolde
Mulighed for medlemskab af Dansk Golf Union, når
de består prøverne og beslutter at blive medlem af
Golf Club Harekær
Du vil komme ind i en klub, hvor vi sætter det sociale
samvær meget højt
Golf Club Harekærs bane vil give dig spændende
udfordringer i mange år
Du vil få et rigtig godt tilbud om et fuldgyldigt
medlemskab af Golf Club Harekær, når dit
prøvemedlemskab er overstået
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Kort fortalt vil prøvemedlemskabet indeholde
følgende:
Når du møder op 1. gang i Golf Club Harekær og vi har
modtaget din indmeldelse og betaling får du udleveret et
bagmærke med dit navn og medlemsnummer, som er din
dokumentation for at du nu er prøvemedlem i Golf Club
Harekær. Bagmærket skal medbringes til træning, da det er
din dokumentation for, at du kan deltage i gratis træning
for begyndere, samt for at du frit kan benytte vores
træningsfaciliteter.
Du vil herefter blive introduceret for vores golftræner, som
vil hjælpe dig i gang med at øve de forskellige slag, som
bruges på golfbanen. Vi kan kort nævne de lange slag op
ad banen, kort indspil til green, sandbunker slag og
naturligvis putting, da bolden jo gerne skal i hul til sidst.
Så snart vores golftræner mener, at du er god nok til at
deltage i Begynderklubbens matcher, ser vi frem til at byde
dig velkommen i Begynderklubben og tage dig med ud på
vores begynderbane.
Begynderklubben har i sæsonen træning hver mandag
aften. Træningen starter typisk kl. 17.30, men kontakt lige
Begynderklubben første gang du kommer. Vi afholder her
en match og det koster Kr. 30,- at deltage, som går til
præmier.
For at få dit endelige golfkørekort skal du 2 gange opnå 18
point på vores begynderbane. Her vil du altid få hjælp og
rådgivning fra et medlem i begynderudvalget.
Vi håber du vil få en rigtig god oplevelse ved at spille golf i
Golf Club Harekær og har du spørgsmål er du altid
velkommen til at kontakte os i begynderudvalget.
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Hvad koster et medlemskab i Golf Club
Harekær?
Når dit prøvemedlemskab på 3 måneder er overstået, giver
vi dig et rigtigt godt tilbud, hvor du selv kan vælge det
medlemskab, der passer bedst til dig. Du kan læse mere
om mulighederne under opslaget ”Bliv medlem”.
Vi er sikre på, at du/I vil finde ind i et meget velfungerende
socialt netværk, hvor du/I kan få mange fornøjelige timer,
ikke mindst i en eller flere af de andre klubber, vi tilbyder
medlemskab af i Harekær.

