
M
A

R
S 

2
0

2
0

Österåkers Golfklubb · Långhundravägen 36 · 184 44 Åkersberga · Tel 08-540 851 65 · www.ostgk.se1

Grönt kort-kurs med spel på bana och fortsättningserbjudande
Har du bestämt dig för att börja med golf så är det här ett fantastiskt tillfälle!

Antingen går du endast Grönt kort-kursen eller så väljer du ett av de två förmånliga  paketen 
 inklusive spel på golfbana under år 1. För år 2 erbjuds du sedan ett infasningsmedlemskap,  
och för år 3 väljer du om du vill bli aktiemedlem och fullvärdig medlem.
 
För nybörjare eller för dig som testat på golf
Inga förkunskaper behövs inför Grönt kort-kursen. Efter avslutad kurs och teori får du spela på ba-
nan, och förhoppningsvis håller du igång med din träning. Det blir roligare så! Du bestämmer och 
fortsätter helt enkelt i den takt du vill.   

På Österåkers Golfklubb har vi faddrar som hjälper dig att komma igång på ett tryggt och naturligt 
sätt genom träffar med olika innehåll som t ex golfvett, spel på banan och träning vid några tillfäl-
len under året. 

Vi är klubb med bra stämning, många aktiviteter och har en av Sveriges bästa banor och 
 träningsområden. Hoppas du vill bli en av oss!

GRÖNT KORT-KURS
PÅ ÖSTERÅKERS GOLFKLUBB

Läs mer

Välkommen
    till golfen!

Kursdatum och bokning

Vuxna 10-11 april · 25-26 april · 9-10 maj · 16-17 maj · 30-31 juli · 12-13 sept
Junior 8-21 år  2-3 maj · 9-10 maj · 30-31 maj · 15-16 aug    Juniorpriser, se hemsida
Bokning www.ostgk.se – träna – lektioner och kurser – nybörjarkurs 2020



M
A

R
S 

2
0

2
0

• Skaffa Golf-ID på golf.se

• Gör teori på golf.se

• Genomför Grönt kort-kurs

• Spela på bana, träna och utvecklas*

•  Vara med på klubbens fadderträffar  
t ex banvandring, spel på banan,  
träning och golfvett*

*  Gäller för de som valt någon av paket kurserna.

Vad ingår i Grönt kort-kursen?
• 2 dagars praktik och teori, kl 9-14

• PGA tränare som instruktör

• Lån av klubbor under kursen

• Rangebollar under kursen

•  Rangekort med 10 hinkar för  
egen träning

• SGF Teorimaterial via Golf.se

Medlemskap infasning – Västerled 
Fritt spel på 18-hålsbanan Västerled och 10 st 
rundor på Korthålsbanan. Fortsätt träna och 
utvecklas. Delta i klubbens aktiviteter.

 Erbjudande utan krav på aktieinnehav:

Västerled 18 hål. Vår klassiska mästerskapsbana. Öppnad 1989.
Öster by Stenson 18 hål. En av Sveriges bästa banor designad av Henrik Stenson. Öppnad 2019.
Korthålsbanan 9 hål. 50-100 m. Design Henrik Stenson. Öppnar juli 2020. 
Driving Range Utslag från två håll. 7 målgreener och 1 damm. Öppnad 2018-2020. 
Tränningsområde Ett stort träningsområde med både konstgräs och naturligt gräs. Öppnar 2020.
Puttinggreener 1 puttinggreen vid rangen. 1 stor puttinggreen vid 1:a tee, öppnad 2019.
Himalayagreen Himalayagreen – en spektakulär ”puttbana” vid klubbhuset. Öppnar 2021. 

Våra banor och 
träningsområden:

Fullvärdig medlem i  
Österåkers Golfklubb
Spela på 18-hålsbanorna Öster by Stenson, Västerled 
och Korthålsbanan. Fortsätt träna och utvecklas.  
Delta i klubbens aktiviteter.

Köp en aktie för att förnya ditt  
medlemskap + gällande årsavgift. 

Paket – Grönt kort-kurs + Västerled
•  Grönt kort-kurs inklusive spel på Västerled (X rundor)  

+ 10 st rundor på nya korthålsbanan (från juli 2020)

• Rangekort med 10 st hinkar

Paket – Grönt kort-kurs + Korthålsbanan
•  Grönt kort-kurs inklusive 10 st rundor på nya  

korthålsbanan (från juli 2020)

• Rangekort med 10 st hinkar

Grönt kort-kurs 
•  Grönt kort-kurs 

• Rangekort med 10 st hinkar
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Pris 4 995 kr

Pris 3 495 kr

Pris 2 495 kr

Årsavgift för 2021

Aktie + Årsavgift

ÅR 1 

ÅR 2 ÅR 3

Välj paket

eller

eller endast grönt kort-kursen: 

Fortsättningsplan för Österåkers nya golfare
Erbjudande år 2 gäller för de som valt paketerbjudandet för år 1.

Välkommen
    till golfen!

(årsavgift 2020 var 8 295 kr) 

(årsavgift 2020 var 8 295 kr) 


