
En lille hilsen fra Greverne.  

          

Her i Fredensborg har kulden rigtigt bidt sig fast og tankerne om, at der spilles golf her 
om et par måneder, kan synes meget langt væk 

Vores fysiske forretning samt indendørstræning er ramt af restriktionerne og holder derfor 
helt lukket til og med d. 28/2. 

Det er dog ikke ensbetydende med, at vi sidder og triller tommelfingre. Vi er i fuld gang 
med at oprette de nye varer, der så småt er begyndt at lande i butikken og skal online 
hurtigt muligt. Vi planlægger golfrejser til efteråret, med håbet om at det er muligt at 
komme til varmere himmelstrøg og forrygende golfbaner. Træning og kurser planlægges, 
og du vil kunne se et udpluk af træningstilbud længere nede i brevet. Derudover er der et 
hus i privaten, der er blevet forsømt sidste år og trænger til en kærlig hånd. Så vi keder os 
bestemt ikke. 

Corona påvirker også vores leveringer. Mange andre lande har været lukket helt ned i 
længere perioder end Danmark og produktioner har været sat på pause. Vores 
leverandører er hårdt ramt at dette, og vi kan komme i situationer igen, hvor vi ikke kan få 
leveret flere varer hjem. Vi har bestilt mange lækre og spændende nye varer hjem til 
sæsonen, og vi håber på, at alt bliver leveret til tiden  



Eftersom du ikke kan komme i butikken lige i øjeblikket, håber vi at du løbende vil besøge 
vores webshop Grevernesgolfshop.dk Vi sender varer af sted alle hverdage; og det er også 
muligt efter aftale at afhente bestilte varer ved døren. 

Husk hvis der er varer, du ikke kan finde- så skriv endelig til os på 
Butik@grevernesgolfshop.dk- noget kan allerede være i butikken – eller måske lige på 
trapperne. 

Med hensyn til træning, har Robert lavet nogle kurser til opstart af sæsonen. Derudover er 
der lavet fælles træninger, som vil køre frem til 1. juli – så du har rig mulighed for at blive 
skarp på banen i år! Er I flere, der har specielle ønsker og gerne vil træne samme på et 
specielt tidspunkt - så skriv endelig til os, så kigger vi på det. 

Pris pr. lektion er i år 240,00 for 20 minutter. Et ti-turs træningskort koster 2100,00. Dette 
gælder 1 år fra købsdato og kan deles mellem ægtefæller. 

Hvis restriktionerne ophører d. 28/2, vil det være muligt at booke indendørstræning. 
Måske du har set vores små videoer i vores nyhedsmails? Her kan du blandt andet se et 
set-up Robert har lavet i restauranten - så du har mulighed for at få golfundervisning i 
hyggelige rammer. Info om booking af indendørstræning vil komme, så snart vi ved mere. 

Vil du ikke gå glip af noget? Så synes vi absolut, du skal tilmelde dig vores nyhedsbrev. 
Det kan du gøre på vores hjemmeside, hvor du også er med i konkurrencen om en lækker 
præmie. Vores nyhedsmails bliver sendt ud en gang om ugen - og her får du små 
videotips, oplysninger om nye varer, gode tilbud osv. Er du på Facebook? Så håber vi, at 
du vil følge os på vores side Grevernes Golfshop. Her er for eksempel liveshows, som du 
kan sidde hjemme i stuen og følge med i og meget andet. 

I denne tid, hvor vi ikke ved om vi kan åbne, er det de to steder vi holder kontakten til jer 
 

Vi har stadig brug for at du tænker på os og støtter os. Hjælpen kan komme i mange 
former. Ved at handle på vores webshop - ved at købe dit golfudstyr hos os - ved at like 
vores facebook side og dele de opslag, vi laver. Der er mange muligheder, og vi er dybt 
taknemmelige for hver en tanke du skænker os 

Pas på dig selv 

Kærlig hilsen 

Greverne 

 

 

mailto:Butik@grevernesgolfshop.dk-


              Holdtrænings tilbud i 2021 
Tilmelding sker på Golfbox. Ved overtegning, vil vi forsøge at lave flere kurser. 

 

 

Torsdag d. 1/4 kl. 9-12 

Kom godt i gang- kursus 

Grundtræning med lange og korte jern samt køller. 

Pris 450,00 pr person 

Min. 6 personer- max 10 

Alle er velkomne 

 

Torsdag d. 1/4 kl. 13-15 

Powertræning 

Der trænes på alt der giver længde. 

Pris pr. person 300,00 

Min. 6 personer- max 10  

Max. Handicap 40 

 

Fredag d. 2/4 kl. 9-13 

Kanintræning 

Træning for alle med hcp. 37 og opefter. Vi træner mere højde, længde, færre ”toppere”. 
Alt der kan forbedre jer på jeres sving. 

Pris pr. person 450,00 

Min. 6- max 10 personer 

 



 

 

Lørdag d. 3/4 kl. 13-15 

Køllekursus 

Driver, fairway og hybrid gennemgås. 

Pris pr. person 300,00 

Max. Handicap 40 

Min 6 personer- max 10 

 

 

Søndag d. 4/4 kl. 9-15 

Dagskursus incl. Frokost 

3 timer på drivingrange, 2 timers indspil 

Pris pr. person 700,00 

Max handicap 54 

Min 6 –max 10 personer 

 

 

Shortgame Kursus 30/4 kl. 9-12 

Træning på indspilsgreen 

Alle er velkomne 

Pris pr. person 400,00 

Min 6 personer- max 10 

 

 



Fælles træning Opstart fra d. 6/4 2021 

 

Tirsdagstræning – Tirsdag kl. 11-12 

Alle er velkomne 

Forskelligt tema hver uge – se mere ved tilmelding. 

Pris pr. person 100,00 pr. gang 

Min. 6 personer- max 10 

 

 

Prøvemedlemstræning/Kanintræning- Torsdag kl. 15-16 

Træning for alle fuldtidsmedlemmer som er kanin/prøvemedlemmer fra 2020/2019/2018 

Forskelligt tema fra gang til gang- se mere ved tilmelding 

Pris pr. person 100,00 pr. gang 

Min 6 personer - max 10 

 

 

Dametræning Fredag kl. 13-14 

Forskelligt tema fra gang til gang- se mere ved tilmelding 

Pris pr. person 100,00 pr gang 

Min 6 personer - max 10 

 

 


