
Sport 
 

Konkurrence 
 

Motion 

  
Socialt samvær 

  

I Frederikssund har vi den dejligste natur  
og du har mulighed for at opleve den  

fra en helt ny side. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udgivet af  

Frederikssund Golfklub 

Skovnæsvej 9 

3630  Jægerspris 

Oplag 15.500 eksemplarer 

GOLF ER FOR ALLE 
I Frederikssund Golfklub har vi plads til alle.  
De sidste 9 år har vi haft en gruppe med udvik-
lingshæmmede, som har fundet glæden ved 
golfspillet. I 2019 begyndte vi at tilbyde special-
hold for diabetes II patienter, som via golfspor-
ten får muligheden for et sundere liv med mas-
ser af frisk luft og hyggeligt socialt samvær med 
andre spillere. 

VÆRDIKUPON 
Gælder hele 2020 

Brug blanketten bagerst 
i denne folder, så giver 

vi dig kr. 200,- i rabat på 
din indmeldelse. 



Næsten 150.000 danskere er aktive golfspillere, hvilket 
gør golfsporten til en af de mest populære idrætsgrene 
herhjemme. 
 
Golf er over de sidste 20 år gået fra at være de riges 
sport til at favne hele befolkningen, ikke 
mindst fordi det er blevet mere fleksi-
belt og langt billigere at blive med-
lem i landets golfklubber.  
 
Golf er en sport med masser af 
fysisk aktivitet og uden vold-
somme belastninger og risici 
for kroppen, hvilket gør golf til 
et naturligt valg, når man 
kommer op i alderen.  
 
Alle kan være med og som golf-
nybegynder kan man via handi-
capsystemet spille på lige fod med 
venner eller familiemedlemmer, der 
har spillet golf i længere tid. 
Natur, frisk luft, motion og socialt samvær. Det er en 
indlysende sund cocktail golf består af og forskning un-
derbygger dette. Et svensk studie har  vist at golfspillere  
kan lægge fem år til deres levetid i forhold til den del af 
befolkningen, der ikke spiller golf. Samtidig peger forsk-
ningen på, at golf kan have en gavnlig effekt på livsstils-
sygdomme, som forhøjet kolesterol, forhøjet blodtryk 
og diabetes II. 
 
Et finsk studie har vist, at to ugentlige runder golf gen-
nem en golfsæson på 20 uger giver bedre kondition, 
reduceret vægt og reduceret taljeomkreds sammenlig-
net med en kontrolgruppe. Golf kan dermed være et 
effektivt middel mod overvægt. Den gennemsnitlige 
forbrænding af kalorier på en golfrunde er for en mand 
2500 og for en kvinde 1600.  
 

På en traditionel runde golf, hvor der spilles 18 huller, 
vil en gennemsnitlig golfspiller gå ca. 11 km. Det svarer 
til omkring 16.000 skridt, hvilket er 6000 skridt flere end 
den daglige anbefaling på minimum 10.000 skridt.  

 
De fleste har en forestilling om at golf spilles 

med en relativt lav fysisk intensitet.  
Langt hen ad vejen er det også kor-

rekt, men en golfrunde, der typisk 
strækker sig over godt 4 timer, vil i 
25 pct. af tiden foregå som høj 
intensitet. Det kan være kuperet 
terræn der skal forceres, eller 
det kan være man skal indhente 
sine medspillere efter at have 
slået en skæv bold. Den slags 

kan give høj puls! 
 

I Frederikssund Golfklub har vi et 
rigtig godt begynderforløb, hvor vores 

mange frivillige hjælpere sammen med 
vores dygtige professionelle trænere sikrer 

dig den bedste start på din nye sport. 
 
På de næste sider kan du læse om hvad der skal til for 
at blive golfspiller i Frederikssund Golfklub og du er altid 
velkommen til at kontakte os for yderligere in formati-
on. 
 
Send os en e-mail til fgk@fgkgolf.dk, med dine kontakt-
data, så ringer vi dig op, eller ring til os på telefon 4731 
0877. 
 
 
 
PÅ GENSYN 

Motion, frisk luft, natur, socialt samvær og masser af sundhed 
Golf er det hele, og forår/sommer er et perfekt tidspunkt at begynde 



Lær at spille golf i 

Frederikssund Golfklub 

Er du begynder i golf, for-
ærer vi dig, i forbindelse 
med din indmeldelse, en 
pakke med spil på 9-huls 
banen, brug af øveområ-
der, 6 x 1½ times træning 
med professionel træner, 
uddannelse i golfregler og 
lån af udstyr i 3 måneder. 

For bare 20 år siden var 
golfsporten  betegnet som 
en sport for gamle rige 
mænd, men sådan er det 
heldigvis ikke længere. Nu 
er det blevet en sport for 
alle, uanset uddannelse, 
indtægt og bopæl. 

 
Et medlemskab af golfklub-
ben og Dansk Golf Union  
fås i dag fra kun kr. 240 pr. 
måned, og du kan frit  træ-
ne på øveområderne, og  
spille så meget du vil, på 
vores 9-huls bane, 365 da-
ge om året. 

 
Juniorgolf er en af de billig-
ste sportsgrene for børn og 
unge fra 5 til 19 år. 
For kun kr. 135,- pr. måned 
kan du spille alt det golf du 
vil. Med i prisen er også 
træningstimer med vores 
pro og hygge med holdet. 



[1] INDMELDELSE 
Du udfylder den indmeldelsesblanket, der er 
bagerst i folderen og afleverer den i 
golfklubben. 
Vi registrerer dine data og laver en begyn-
dermappe til dig, hvori du kan finde en vej-
ledning til begynderforløbet. 

[2] TRÆNING MED PRO 
Med i dit begynderforløb får du 4 x 1½ times 
træning med en af vores dygtige professio-
nelle trænere. Her lærer du at holde rigtigt 
på golfkøllerne og hvordan du skal slå til 
bolden. 
Når du har haft ét af modulerne, kan du del-
tage i Onsdagsgolfen, som er en del af be-
gynderforløbet. 
De resterende 3 træningsmoduler kan du 
tage når det passer dig. 

[3] GOLFSPIL KORT BANE 
Onsdagsgolfen er der, hvor du kommer ud 
at spille på 9 huls banen sammen med hjæl-
pere fra klubbens begynderudvalg. En hyg-
gelig og lærerig golfrunde. 
Når du ved spil på 9 huls banen  3 gange har 
opnået 12 point, bliver du godkendt til  
Mandagsturneringen. 

 

[4] REGELKURSUS 
Her lærer du alle golfreglerne.  
Regelkursus 1 tages i begyndelsen af uddan-
nelsen og regelkursus 2 tages, når du er 
godt i gang med begynderuddannelsen.  

[5] GOLFSPIL STOR BANE 
Mandagsturneringen er også en del af dit 
begynderforløb. Her spiller du på den store 
bane sammen med andre øvede golfere og 
aftenen afsluttes i restauranten med hygge 
og præmieoverrækkelse til både øvede og 
begyndere. 

[6] GODKENDELSE TIL STOR BANE 
Når dit spil er godt nok til det, godkendes du 
til spil på den store bane og du kan nu kalde 
dig golfspiller. 

[7] MEDLEMSKAB 
Du er indmeldt i klubben som fuldtidsmed-
lem og dit medlemskab fortsætter til nor-
malpris, når din 3 måneders begynderperio-
de slutter. 
Du har dog 14 dage, fra udløbet af begyn-
derperioden, til at skifte medlemskabstype 
eller at melde dig helt ud, hvis golf alligevel 
ikke er noget for dig. 

Det er ikke svært at lære at spille golf! 
Mange tror at golf er svært, men faktisk kan de fleste blive gode til golf på bare 3 måneder 

 

 

 

 
GAVE 

Værdi 2.690,- 

Når din indmeldelse i 
klubben er betalt, 
forærer vi dig 3 må-
neders begynderfor-
løb, der dækker alle 
de aspekter du skal 
igennem for at få et 
golfkørekort. 

I hele perioden kan 
du gratis låne golfud-
styr, så du kan træne 
så meget du vil og 
når du vil. 

Alle øveområder og 9 
huls banen er til fri 
disposition i hele pe-
rioden. 



 

 

Skal du være med ? 

Har du spørgsmål, så 

ring til os på telefon 

4731 0877 eller send en 

e-mail til fgk@kgolf.dk 

MEDLEM AF KLUBBEN 

Golf er for alle - i Frederikssund Golfklub har vi flere forskel-
lige typer af medlemskaber, både til dig der spiller meget 

og gerne vil være en del af klubbens hyggelige sociale liv 

og til dig der kun spiller lidt og gerne på mange forskellige 

baner. 

Dit kontingent gælder for hele kalenderåret, men du har for de 
fleste medlemsgrupper mulighed for at betale dit kontingent pr. 
måned, kvartal eller pr. år. 

  

INDSKUD (Alle undtagen juniorer)   995,00 

KONTINGENT (FLEX MEDLEMSKAB)  KR. PR. MÅNED KVARTAL ÅR 
Flex-B+ (Nordbanen, Øveområder, DGU kort) 235,00 625,00 2.500,00 
Flex-A (DGU kort)   995,00 
Flex-A+ (Øveområder, DGU kort)   1.840,00 

KONTINGENT (FULDT MEDLEMSKAB) KR. PR. MÅNED KVARTAL ÅR 
Senior fuldtidsmedlemskab (30+ år) 630,00 1.815,00 7.260,00 
Lokal 1 (år 1 efter banetilladelse) 360,00 1.000,00 4.000,00 
Lokal 2 (år 2 efter banetilladelse) 525,00 1.500,00 6.000,00 
Ungsenior (19-29 år) 235,00 625,00 2.500,00 
Junior (5-18 år) 125,00 325,00 1.200,00 
Juniorer (uden godkendelse til stor bane)   400,00 

OBLIGATORISKE ØVEBOLDE 
Alle undtagen juniorer   380,00 
Junior (5-18 år)   220,00 

TILKØBSMULIGHEDER 
SGO ordning (+6 baner) (kun medlemmer med fuldt medlemskab)   900,00 
Simulator sæsonkort, medlemmer med fuldt medlemskab (1.10-30.9 frit spil) 750,00 
Simulator sæsonkort, medlemmer med flex medlemskab (1.10-30.9 frit spil)  1.000,00 

OPKRÆVNINGSPERIODE OG BETINGELSER 

Månedsbetaling Opkræves hver den 1. i måneden og kræver tilknyttet betalingskort. 
Kvartalsbetaling Opkræves den 1. januar, april, juli og oktober. 
Årsbetaling  Opkræves den 1 januar 
Hvis du allerede har et  golfkørekort, opkræves der ved indmeldelse betaling for indskud, kontingent og øvebolde umiddelbart i 
forbindelse med indmeldelsen.  Beløbene opgøres for perioden fra indmeldelsesmåneden og i forhold til betalingsfrekvens.   
Øvebolde og tilkøb dog for hele resten af kalenderåret. For Flex-A og Flex-B medlemskaber betales der for hele året, uanset 
indmeldelsestidspunktet. 



  

 
 

   INDMELDELSESBLANKET 
            

Undertegnede ønsker medlemskab af Frederikssund Golfklub 
Kopi udleveres til medlemmet 

Et medlemskab af Frederikssund Golfklub følger de til klubben til hver tid gældende vedtægter, som udleveres i for-

bindelse med indmeldelse i klubben. De opdaterede vedtægter kan til enhver tid ses på klubbens hjemmeside. 

Ved underskrift på denne indmeldelsesblanket bekræfter du, at du har fået udleveret klubbens vedtægter og, at du 

er bekendtgjort med betingelserne for ændring af medlemskategori, udmeldelse og ændringer af tilkøb. 

Ved indmeldelse af juniormedlem (5-18 år) underskriver forældre/værge samtidig på, at denne indestår for betaling 

af et hvert økonomisk mellemværende junioren måtte få med klubben. 

Et medlemskab af Frederikssund Golfklub er gældende for et kalenderår og fortsætter hele det kommende kalender-

år, såfremt udmeldelse ikke er sket skriftligt til klubben, senest den 30. september. Udmeldelse er gældende fra den 

efterfølgende 1. januar. 

Frederikssund Golfklub anvender nedenstående data til oprettelse og behandling af dit medlemskab i henhold til 

klubbens privatlivspolitik, der er tilgængelig på klubbens hjemmeside. 

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER 

NAVN: _________________________________________________________ 

ADRESSE: _________________________________________________________ 

POSTNR.: _________ BY: ___________________________________________ 

TELEFON: ____________________ FØDSELSDATO: ______________________ 

EMAIL: _________________________________________________________ 

EVENTUEL TIDLIGERE KLUB: _________________________  HANDICAP: _________ 

 

 

 

 

[__]  Jeg bekræfter ved min underskrift, at have fået udlevet  

         klubbens privatlivspolitik. 

 

Medlemskab (Udfyldes af FGK) 

[__] Senior [__] Ungsenior (19-30 år)   [__] Junior (5-18 år) 

[__] Begynder   [__] Flex-A   [__] Flex-A+  [__] Flex-B+ 

 

 

 

Jeg accepterer hermed, at jeg i forbindelse med mit medlemskab kan kontaktes telefonisk af andre medlemmer fra Frederikssund golfklub med 

henblik på at sikre, at jeg får det bedste ud af mit medlemskab. Dette kan eksempelvis være med information om aktiviteter, for at høre hvor-

dan jeg oplever mit medlemskab eller andre forhold vedrørende mit medlemskab. Jeg kan på ethvert tidspunkt tilbagekalde dette samtykke 

ved at henvende mig i Frederikssund golfklub eller ved at sende mail til fgk@fgkgolf.dk. 

Underskrift medlem 

 

 

 

Ved junior, Underskrift forældre/værge  

VÆRDIKUPON 

Ved aflevering af 
denne kupon spa-
rer du kr. 200,- på 
indskuddet i 2020 



FREDERIKSSUND GOLFKLUB 

Skovnæsvej 9 - 3630 Jægerspris 

Telefon: 4731 0877 

E-mail: fgk@fgkgolf.dk 


