MEDLEMSKAPSFORMER 2022
Heltidsmedlem (max 1 800 st) 7 500 kr.
Vardagsmedlem (max 100 st) 6 400 kr.
Lågsäsongsmedlem (max 100 st) 5 200 kr.
Nybörjaremedlemskap
År 1, 4 200 kr ink. grupplektioner.
År 1, 4 700 kr ink. privatlektioner.
År 2, 4 800 kr ink. grupp- eller privatlektioner.
År 3, 5 800 kr ink. grupp- eller privatlektioner.
Studerande 22-30 år 3 400 kr.
Junior 18-21 år 2 750 kr.
Junior 13-17 år 1 800 kr.
Knatte 0-12 år 500 kr, utbildningsavgift tillkommer.
Padel- och korthålsmedlem 1 300 kr.

...en juniorkommitté som vill bidra till att
Österlens Golfklubb utvecklas som en idrottsförening
för alla. Vi vill ge unga golfare möjlighet att träna,
spela och tävla under så bra och trygga förhållanden
som möjligt. Även här håller Andreas, Gunnar och

Vi hälsar dig hjärtligt välkommen
som medlem eller gäst.
För ytterligare information kontakta kansliet
på tel. 0414 27 000 eller besök vår hemsida:
www.osterlensgk.com/medlemskap.

Philip i träningen och vi har juniorledare som håller i
speltillfälle och andra aktiviteter.
”Golf för juniorer på Österlens Golfklubb ska
vara kul och utvecklande”. Vi börjar ”Golfkul” vid
4-års åldern och har sedan aktiviteter för alla åldrar.

VAD FÅR JAG SOM MEDLEM
I ÖSTERLENS GOLFKLUBB...

Juniorträningen riktar sig till alla ungdomar mellan
4 och 21 år och nya juniorer är alltid välkomna att
komma och prova på vår träning.

ÖSTERLENS GOLFKLUBB
Williams väg 20, Djupadal. 272 95 Simrishamn
Telefon: 0414 27 000. info@osterlensgk.com
www.osterlensgk.com

...två fantastiska banor med helt olika karaktärer.
Lilla Vik är en bildskön parkbana intill havet och bjuder
på seasidekänsla.
Djupadal är en unik hedbana med havsutsikt och
böljande backar genom gamla äppellundar.
Utsikten från vårt klubbhus på Djupadal över
Östersjön är hänförande. Här ryms klubbhuskvällar med
intressanta föreläsningar, grillaftnar med mingel och
mycket mer.
Våra banor har var sin restaurang, Djupadal med
smørrebrød som specialitet och Lilla Vik med allt från
dagens rätt till fine dining.
Tillsammans med golfupplevelsen kan du också
njuta av den ursprungliga växtligheten och ett naturligt
djurliv. Inte minst alla fåglar, från småfåglar och
simfåglarna i dammarna till de glidflygande gladorna
i skyn. Vår aktiva miljökommitté hjälper oss att säkra
att djur och växtlivet frodas under bästa tänkbara
förhållanden.

...en omfattande träningsverksamhet som är
till för alla kategorier av klubbens medlemmar.
Wistrand Golf driver utöver utbildningen en välsorterad
shop, golfverkstad och två driving-ranger.
Om du är ny i golfen erbjuder vi ett medlemskap
för nybörjare över tre år som inkluderar medlemskap
och träningstillfällen.
De som kommer att hjälpa dig med din golf är
våra tränare Andreas Wistrand, Gunnar Mueller och
Philip Lindström. Det finns möjlighet att boka lektioner
året om.
Varannan söndag är det faddergolf där
medlemmar från klubben tar hand om nya golfare och
följer med på en runda.
Våra golfresor under vår och höst är ett
populärt inslag i träningsverksamheten och är alltid
fulltecknade.
”Vår passion och glädje för spelet hoppas vi

MÖTEN

märks”. Wistrand Golf.

... ett varierande tävlingsprogram med både
individuella tävlingar som ”Månadstävlingen” där du
kan mäta dig med andra spelare och den uppskattade
lagtävlingen Trivselgolf där en viktig del är att lära känna
fler medlemmar i klubben. Själva tycker vi att lagtävling
är ett bra sätt att börja tävla.
Varje onsdag året runt spelas Dam- och Herrgolf
som varvas mellan Lilla Vik och Djupadal. Damerna kan
välja mellan sällskapsgolf eller tävling.
Utöver detta arrangerar vi även öppna tävlingar
som vår golfvecka och juniortävlingar på elitnivå.
Vi har också under många år arrangerat tävlingar på den
svenska golftouren (SGT).
… padel. Det finns mer än golfspel på vår klubb då två
paddelbanor utomhus har byggts på Lilla Vik, där ditt
medlemskap ger dig rabatt på spelet.

