
 
 

Så varer det ikke længe inden sæsonen igen går i gang i Fredensborg Golf Club. Vi har en masse 

spændende informationer at dele med dig, så håber at du vil læse det hele igennem 

Så snart banen åbner, vil shoppen forhåbentligt også stå forårsklar  Vi ved ikke, hvornår det sker, 

men hold øje med klubbens hjemmeside eller vores facebook side Grevernes Golfshop- her vil du 

kunne finde info, så snart vi ved mere. 

I år holder shoppen lukket om mandagen. De 6 andre dage vil vi holde åbent 

Som I sikkert har lagt mærke til andre steder, så er butikkerne nødt til at tage betaling for poser. 

Dette gælder også for os. Priserne vil du kunne se i shoppen 

Booking af lektioner i sæsonen. I starten af april begynder Robert at undervise på rangen. Du kan 

booke lektioner via GolfBox eller ringe på 48475658 (i sæsonen). Der kan IKKE betales for lektioner 

via GolfBox; dette gøres ved fremmøde og inden lektionens start Har du lektionskort, skal det 

medbringes og krydses af, inden undervisningen går i gang. Lektionsprisen er 220 kr. for 20 

minutter og 1900 kr. for et lektionskort på 10 lektioner. 

Golfkurser. Få en god sæsonstart med et golfkursus. Det er super hyggeligt at træne med andre 

Robert har allerede nu lavet flere forskellige hold til sæsonstart. Tilmelding foregår på GolfBox  

Facebook. Følg gerne vores FB side https://www.facebook.com/Grevernesgolfshop/. Her kan du holde 

øje med informationer, nyheder, konkurrencer og meget mere.  

Nyhedsbrev. På vores hjemmeside www.grevernesgolfshop.dk kan du tilmelde dig vores 

nyhedsbrev https://grevernesgolfshop.dk/tilmeld-nyhedsbrev/.  Her fortæller vi lidt dybere om produkter, 

events, oplevelser og meget mere 

Webshoppen https://grevernesgolfshop.dk/ har døgnåbent.  Næsten alt hvad du finder her, har vi i vores 

fysiske butik i klubben. Du kan handle her 24/7 og bestille til afhentning i butikken, så du evt. sparer fragten 

( afhentning af varer gælder kun i sæsonen). 

I år glæder vi os til en masse spændende events i klubben. Her er et udpluk af dem til og med juni; 

men igen- hold øje med vores FB side eller nyhedsbreve og følg med i, hvad og hvornår det sker. – 

se kalender nedenfor  

Vi glæder os til en forrygende god sæson sammen med jer i FGC! 
 

Kh 
Rikke og Robert 



 
 

 

Marts 

26/3, kl. 18.00 

Årets modeshow for damer. Det koster 100 kr. at deltage. Tilmelding skal ske på 

Butik@grevernesgolfshop.dk 

April 

16/4 Titleist Demodag kl. 13-16 

23/4 Cobra Demodag kl. 14-18 

26/4 Stort Oprydningssalg fra 9-16 (Golfens Dag) 

29/4 Mizuno Demodag kl. 14-18 

Maj 

13/5 Callaway Demodag kl. 14-18 

16/5 Titleist Demodag kl. 13-16 

27/5 Wilson Demodag kl. 14-18 

28/5 Åben Damedag- hele dagen 

Juni 

3/6 Åben Herredag – hele dagen 

27/6 Grevernes Cup- hele dagen 


