
GLASRIKETS GK
Upplev golf hos oss!

the 18 club Medlemserbjudande

Glasrikets GK Växjö  •  Tel 0470-653 20  •  www.glasriketsgk.se 

Nybörjarutbildning i Golf!

Kursplan för 2019 är nu klar och finns på hemsidan www.glasriketsgk.se

Träning på dina villkor!
Över 80 träningstillfällen 2019
Rangekort ingår
Rabatt på lektioner/utrustning
Finalspel
Läs mer på www.the18club.se

Välkommen som medlem för 4 150:-
Erbjudandet gäller endast om man inte 

varit medlem i klubben de fem senaste åren.

Anmälan finns på klubbens hemsida under 

”Bli medlem”

Kurs 1  -  5/4  (Helgkurs)
Kurs 2  -  9/4
Kurs 3  -  30/4
Kurs 4  -  3/5  (Helgkurs)
Kurs 5  -  7/5  (Damkurs)
Kurs 6  -  21/5

Kurs 7  -  28/5
Kurs 8  -  11/6  (Damkurs)
Kurs 9  -  14/6  (Helgkurs)
Kurs 10  -  18/6
Kurs 11  -  2/7

11 h inkl. praktik, teori och 
fadderronder

Pris = 1 395:-
(Inkluderar medlemskap i 12 hålsba-
nan 2019)

Anmäl dig till kansliet på 0470-65320
För mer information se klubbens 
hemsida!

Välkomna till Glasrikets Golfklubb i Växjö
Glasrikets GK satsar vidare mot ett nytt spännande år 2019.

Glasrikets GK erbjuder en 18-hålsbana samt en Pay & Play-bana av hög kvalité. Till detta har vi en bra driving range och 
övningsområde i direkt anslutning till parkeringen, klubbhuset och första hålet. Det är bevisat att golf påverkar både ditt 
hjärta och din hjärna positivt. Att vara med i gemenskapen och känna all den positiva energin du får tillbaka i samband med 
golf är viktigt. Att njuta av en golfrunda i gott sällskap i en härlig natur är vad vi på Glasrikets GK erbjuder. Vi vill vara det 
självklara valet för att du ska må bra. Detta oavsett ålder eller nivå på din golf.

Glasrikets GK är en klubb som är attraktiv. Medlemsantalet ökar hela tiden och vi har en stabil ekonomi som genererar 
överskott varje år. Detta ger oss möjligheter att fortsätta att investera i vår anläggning. Till säsongen 2019 kommer 
vi delvis lägga om bansträckningen samt inviga fler utslagsplatser för att så många som möjligt ska få ut så mycket 
som möjligt av sin golf. Detta oavsett nivå. 

Vi har under 2019 förmånen att knyta ytterligare tränare och instruktörer till vår verksamhet. Henrik Lisecke kommer 
att ingå i tränarteamet tillsammans med Graham Crisp och Björn Kellander. Förhoppningen är att vi under våren skall 
utveckla möjligheten till träning och val av nya klubbor genom att bygga en egen studio. Detta gör att vi nu kommer 
att möta alla de krav och förväntningar som du som golfare har för att utvecklas.

Vår greenkeeper med övrig personal på banan håller nu på att förbereda banan inför öppningen av ordinarie greener. 
Om inte vädrets makter ställer till det, så är spel på ordinarie greener inte långt borta.
Självklart ändrar vi ingenting inför 2019 när det gäller bollrännetiderna. Varannan bollränna gäller som vanligt. 
Allt för att göra banan så tillgänglig som möjligt för spontanspel. 

Jag hoppas att vi ses på vår härliga klubb inom kort. Är du inte medlem sedan tidigare, så har vi bra erbjudanden. 
Kom i form och träffa nya golfkompisar genom att anmäla dig till olika kurser. 

Väl mött och glöm inte att svinga lugnt!

Sven Johannesson, ordförande


