Lite information om Ramkvilla GK – ”den svenska
sommarens bästa golfklubb” enligt Golf Digest
Du känner dig alltid välkommen hos oss –
den lilla klubben med den stora gemenskapen.
Vår vision ska vägleda våra insatser, beslut och förhållningssätt
i riktning mot en golfklubb med en öppen familjär attityd där alla
känner sig välkomna och vill vara delaktiga.
Vi erbjuder bl a :
• En fullängds golfbana av ypperlig kvalitet – 9 hålsbana med
tre par 5 hål, 9 greener och 18 utslagsplatser – par 72
• PGA tränare som erbjuder alla typer av träningar
• Golfutrustning som är personligt anpassad, custom fitting
• Övningsrange med två utslagsplatser under tak
• Övningsgreen och övningsbunker
• Faddrar och mentorer för nybörjare och nya medlemmar
• Nyanlagd boulebana 6 x 12 m

Besök Ramkvilla GK och Camping 2021
Kom till Ramkvilla GK och prova vår vackra bana – vi lovar det blir en
upplevelse. 2015 utnämnde Golf Digest oss till ”den svenska sommarens bästa golfklubb. De nio hålen sköts på ett fantastiskt sätt”.
Hos oss behöver du inte förboka tider – och en 9 hålsrunda tar bara
knappt 2 timmar. Spelar du 18 hål kan du pausa efter 9 hål och äta
en bit på vår uteservering eller på närliggande wärdshus innan du går
ut på andra rundan. Dagsgreenfee 300 kr. Samarbetsklubbar 200 kr.
Halva priset för juniorer över 17 år, under 17 år gratis. Prova-på Har du aldrig spelat golf tidigare kan du göra det hos oss om du har
sällskap av någon med officiellt handicap. Dagsgreenfee 400 kr.
Vår camping, invid klubbhuset, erbjuder alla bekvämligheter som
campingkök med tvättmaskin, latrintömning, toaletter och duschar.
Nu med Wifi på hela området. Campinggäster spelar för 150 kr
dagsgreenfee och medlemmar som campar får reducerat pris på våra
redan låga priser. Se info på vår hemsida www.ramkvillagolf.com

Medlem i vår klubb 2021
Ramkvilla Golfklubb erbjuder en låg årsavgift. Allt från 1 500 kr i
medlemskap (berättigar till greenfeespel) till 3 100 kr som inkluderar
spelrätt och spel alla dagar i veckan hur många gånger du vill samt
spel på andra banor mot greenfee. Spelrättsavgiften kan du betala
med friskvårdsbidrag. Mer information om våra olika erbjudanden
hittar du på www.ramkvillagolf.com

Service
Vårt klubbhus, beläget alldeles intill Klockesjön, har en cafeteriadel
som erbjuder enklare luncher såsom hamburgare, matiga mackor
eller en ostkaka med grädde och sylt. I golfshopen hittar du märkeskläder och golfklubbor av olika märken, bollar, handskar, mm. Daglig
städning av våra toaletter och duschar samt duschhanddukar till våra
greenfeegäster gör besöket behagligt även under heta sommardagar.

Ta Gröna Kortet i Ramkvilla - erbjudande 2021

Våra populära intensivkurser för grönt kort fortsätter 2021 med början
i april och leds av vår PGA tränare Björn Kellander.
Kostnad för kurspaketet: Kursen enbart kostar 1 600 kr som du kan
betala med Friskvårdsbidrag. För fullvärdigt medlemskap med
spelrätt hela året ut lägger du till 1 500 kr (totalt 3 100 kr). I
kursen ingår en tre dagars helgkurs med 10 tim teori och träning plus
uppspel på banan söndag eftermiddag med en fadder. I paketet ingår
också lunch, fika, två gruppträningar efter kursens slut samt 500 kr
rabatt på medlemskap 2022 (senior).
De gamla myterna kring golfen att golf är svårt, dyrt och tar tid har
suddats ut. Vårt motto är ”gör det enkelt och ha roligt”. Nya förenklade golfregler gör golfspelet ännu roligare och enklare. Så om
du inte redan spelar golf så börja nu!

Friskvårdsbidrag
Golfspel godkänns numera som friskvård och om ditt företag har
friskvårdsbidrag kan du betala all form av golfspel och träning med
detta bidrag, dvs ex. kursavgifter, träningar, spelrätter, rangebollar
samt greenfeeavgifter (dock ej medlemskap). Mer info på www.golf.se.

Juniorsatsning
Ramkvilla GK har en långsiktig verksamhetsplan för barn- och
ungdomsverksamheten. Barn rekryteras från skolan och träffas både
vår, sommar och höst på övningsrange och ute på banan. Vi bygger
på detta vis på sikt upp en bredare juniorverksamhet.

Välkommen!

Du hittar oss i utkanten av Ramkvilla kyrkby som även har skola,
lanthandel, wärdshus, äventyrsby och en populär badstrand vid
Klockesjön.

Välkommen!

RAMKVILLA GOLFKLUBB & Camping
Den lilla klubben med den stora gemenskapen
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