
Siden 1899 har der været spillet golf på Eremitagesletten i Dyrehaven

Klubhuset i Dyrehaven

En god start
og du er godt 

på vej
Prøve-Golf-pakken

i 9 uger



Prøv-Golf-Pakke i Københavns Golf Klub
Nu har du muligheden for at blive en del af Københavns Golf 

Klubs nyeste tiltag: Prøv-Golf-pakken for nybegyndere. 

Fra 27. april 2019 til 30. juni 2019, kan du henover 9 uger spille 

golf midt i den idylliske Dyrehaven, og få undervisning af vores 

erfarne og sympatiske golftræner, Klas Olsson. 

Hvornår foregår træningen?
Træningen vil enten foregå på lørdage 13:00-14:00 

eller søndage kl. 11:00-12:00, 

hvorfor du skal vælge om du vil deltage på et af følgende hold:

Hold 1 
lørdage 13.00 -14:00: 
27/4,  11/5,  18/5,  25/5,  1/6,  23/6 

(OBS! Sidste gang er en søndag)

Hold 2
søndage 11.00 -12:00: 
28/4,  12/5,  19/5,  26/5,  2/6,  23/6

Hvor mange kan være på et hold?
Der kan være op til 9 deltagere på hvert hold, så tag fat i din livs-

partner, veninderne eller vennerne og kom i gang. Når de to hold 

bliver udsolgt, oprettes der ekstra hold.

Cheftræner Klas Olsson Her skal du prøve kræfter med 
dette vidunderlige spil.



Hvad er inkluderet i pakken?
I perioden medens du deltager i træningen, har du fri adgang til 

træningsbanen inklusiv frie rangebolde, samt frit spil på vores par 

3 bane. I samme periode kan du også tage del i vores introgolf 

mandag eftermiddag, hvor en erfaren mentor vil kunne hjælpe dig 

rundt på par 3 banen indtil du opnår tilladelse til at komme videre 

til næste skridt, hvilket er at spille vores store bane i en afkortet 

begynderversion sammen med en mentor. Om mandagen vil du 

også kunne møde nye samt erfarne medlemmer af vores dejlige 

klub, der glædeligt introducerer dig til klublivets glæder.

Hvad skal du have af udstyr? 
Vi sørger for at der er låneudstyr til rådighed ved hver træning 

med træneren, og praktiske sko (kondisko eller lign.) vil være en 

fordel. Bolde, tees, mv. kan købes i vores shop.

Har jeg lært at spille golf efter forløbet?
Hvis du deltager i alle træningsgangene samt er flittig til at få 

trænet ved siden af samlingerne, er du godt på vej til at få din ba-

netilladelse. Vi har i dette link beskrevet hvorledes du opnår din 

banetilladelse i KGK – enten som prøvemedlem eller som medlem 

efter endt prøv-golf-pakke. KGK udsteder dog kun et DGU-kort, 

hvis du bliver medlem.

Hvad koster det?
Prisen for Prøv-golf-pakken i 9 uger inklusiv alt er 2.500 kr. pr. 

person. Efter endt forløb vil du blive tilbudt medlemskab af vores 

dejlige golfklub. Årskontingentet pr. 1.7-31.12 koster 3.950 kr. 

for det første halve år (7.900 kr. årligt i 2019), der giver dig fri ad-

gang til alle klubbens faciliteter samt en række medlemsfordele. 

Der skal også betales et indskud (engangsbeløb der ikke refun-

deres) på 15.000 kr. ved indmeldelse. Indskuddet kan afdrages 

over 6 måneder, eller du kan vælge enten at betale det over 3 år 

til 5.500 kr. årligt + kontingent, eller betale indskuddet over 5 år 

til 3.500 kr. årligt + kontingent.



Vi ser frem til at møde dig, samt vise dig alle de glæder som 

vores golfklub, golfspillet og den fantastiske natur i Dyrehaven 

kan byde på.

Kontakt os på tlf. 39630483 eller klas@kgkgolf.dk 

for tilmelding eller mere information. 

KØBENHAVNS  GOLF  KLUB
R O Y A L  C O P E N H A G E N  G O L F  C L U B

S K A N D I N A V I E N S  Æ L D S T E  G O L F K L U B ,  S T I F T E T  I  1 8 9 8

Putting green en del af de faciliteter vi tilbyder dig.

Dyrehavens mange hjorte følger ivrigt med når du spiller golf.


