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Gjennom det første året får du en generell innføring i golfspillets gleder og muligheter. Du gis profesjonell instruksjon fra første dag,
og har mulighet til ukentlig oppfølging og instruksjon gjennom hele sesongen. Vestfold Golfklubbs golfkurs har som mål og gi
deg gode grunnleggende teoretiske og praktiske ferdigheter.
Vi ønsker deg velkommen til et hyggelig miljø i et av landets mest komplette golfanlegg.

Det første året:
•
Veien til golf kurs
•
Ukentlig instruksjon
•
Gratis rangeballer
•
Oppfølging med mentor
•
Gratis lån av golfutstyr
Prisen for det første året tilsvarer 75% rabatt på kontingenten
på 9-hullsbanen.
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Gjennom det andre året ønsker vi å utvikle deg som golfspiller. Du har allerede fått gode, grunnleggende ferdigheter i spillet.
Av erfaring vet vi at det er i det andre året interessen og gleden ved spillet virkelig skyter fart. Du har blitt kjent med banen og har fått
nye venner og bekjente i et utviklende klubbmiljø. Vi forplikter oss til å følge deg opp med praktisk instruksjon av våre trenere.
Du er klar for spill på hele vår 27-hulls bane.

Det andre året:
•
Treneroppfølging hver 3. uke
•
Gratis rangeballer
•
Spillerett på 27-hullsbanen
•
Golfarrangementer og sosialt samvær
•
Golfturneringer
Det andre året gir vi deg 40% rabatt på medlemsskap
på 9- og 18-hullsbanen.
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Gjennom det tredje året etablerer du deg med et akseptabelt handicap. Du har fått en grundig teoretisk og praktisk opplæring
gjennom to år, og golfsporten har blitt en naturlig del av ditt friluftsliv. Du opplever også at treningen og hobbyen har gitt deg en
positiv helseeffekt. Nå er det opp til deg selv hvordan du vil utvikle deg videre som spiller. Skal du satse på å bli en turneringsspiller,
eller skal du ha sporten som en positiv fritidssyssel? Det er du selv som tar valget.

Det tredje året:
•
Treneroppfølging hver 3. uke
•
Gratis rangeballer
•
Medlemskap på 18-hullsbanen
•
Sosiale arrangementer
•
Avslutningsarrangement
Det tredje året gir vi 20% rabatt på årskontingenten.

