Välkommen till Frösåkers Golfklubb
Vi är glada för att Du har valt Frösåkers Golf Klubb, FGK, till Din golfklubb. Vi hoppas att
du ska trivas med oss i klubben och att du ska känna och uppleva den positiva atmosfär som
finns vid Frösåker.
Vår ambition är att du ska få en golfupplevelse utöver det vanliga på en mycket välskött
golfbana med en finish av högsta kvalité.
Du har kommit till en aktiv klubb och anläggning. Vi är cirka 1100 spelande medlemmar. Vår
vision t mål är att arbeta för att du som medlem ska få tillgång till en golfanläggning i
toppskick och till intressanta medlemsaktiviteter.
På klubbens hemsida finns information om våra kommittéer, deras verksamhet och
kontaktuppgifter. För tillfället har vi inte någon damkommitté men vi ser naturligtvis till att
ordna aktiviteter för damer ändå. Är du intresserad av att engagera dig i kommittéarbete i
någon form eller i andra aktiviteter är du välkommen att kontakta respektive kommitté eller
någon i styrelsen. Styrelsens medlemmar och kontaktuppgifter hittar du på vår hemsida,
www.fgcc.se
En angelägen uppgift för klubben är att anordna gemensamma aktiviteter för så många
medlemmar som möjligt t ex temakvällar, grillkvällar samt årsfest, håll utkik på hemsidan.
Träning
Vår PRO, Matz Evensson med sin Golf Academy, arbetar för att hjälpa golfare på alla nivåer
att ständigt bli bättre och ha roligare med sin golf. Hos Matz kan du välja om du vill utbilda
dig i grupp eller privat. Ett viktigt verktyg är den unika studion ”Titliest national fitting
center”. Du kan läsa mer om Matz verksamhet på klubbens hemsida.
Klubben anordnar medlemsträning för olika målgrupper med hjälp av Matz Evensson Golf
Academy, mer information om detta hittar du också på hemsidan.
Rabatter
Som medlem kan du ge tre gäster rabatt när ni bokar golftid för spel i samma 4-boll, Rabatten
är 100 kronor/spelare vid full greenfee.
Vill du åka golfbil får du rabatt som medlem, aktuell avgift hittar du på hemsidan.
Som medlem får du 50 % i rabatt på ordinarie greenfee måndag – torsdag samt fredag före
klockan 12.00 på Orresta, Söderby, Edenhof och Upsala GK. Som medlem får du också 50 %
helgrabatt på Orresta, Söderby, Edenhof under perioden 1 juli – 31 juli 2018.

Frösåker ingår också i länssamverkan med övriga klubbar i Västmanland vilket innebär en
rabatterad greenfee med 80 kronor på vardagar.
Som medlem har du också möjlighet att boka fyra speltider utan tidsbegränsning i förväg.
Tiderna och annat som gäller kring bokning/avbokning av speltid framgår av våra
bokningsregler som du hittar på vår hemsida.
Ta också del av klubbens ”allmänna bestämmelser och villkor för medlemskap” som ni finner
på hemsidan under ”Medlemsinformation”.
Håll gärna utkik på vår anslagstavla, vår hemsida och på facebook Frösåker Golf & Country
Club. Vi arbetar för att hålla vår hemsida levande och aktuell. På hemsidan kommer
gemensamma aktiviteter och event att publiceras.
Vi arbetar som sagt för ditt bästa som medlem. Har du synpunkter eller förslag till
förändringar vill vi gärna få del av dem så att vi kan utveckla vår verksamhet. Styrelsens
kontaktuppgifter hittar du på hemsidan.

Varmt välkommen till Frösåker GK
Styrelsen

