
Var med och stötta Falsterbo Future - framtidens Falsterbospelare!
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Lars Wahlström 

Ordförande ”Årets bästa och trevligaste investering!” 
– Stephan Treschow, Falsterbo Future-partner 

En blomstrande juniorverksamhet lägger grunden till  
att bevara vår fina klubbkänsla även i framtiden
 
Falsterbo Golfklubb grundades 1909 och har kanske aldrig varit i bättre form än idag. Vi erbjuder  
en unik samlingsplats för golfare över flera generationer, med en genuin klubbkänsla och starka  
traditioner, där många av oss varit medlemmar sedan barnsben. 
      
Genom en ökad satsning på en större bredd i juniorverksamheten kan vi bevara vår fina klubbanda  
även i framtiden, samtidigt som vi utvecklar och förnyar oss. Dessutom möjliggör vi en professionell  
träningsmiljö för de lite duktigare spelarna.
      
Med rätt resurser så får vi möjlighet att satsa ytterligare på vår juniorverksamhet, både i syfte att få  
fram en bredd med många glada juniorer och även hitta guldkornen som kommer att forma det  
framtida elitspelet. 
      
Vi hälsar dig välkommen att bli en del av Falsterbo Futures juniorsatsning - ett viktigt stöd  
för klubbens framtid.
      
Ett stort tack till alla våra nuvarande och blivande Falsterbo Future partners!
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Vi vill ge fler barn möjlighet att uppleva den  
glädje och gemenskap som golf tillför
 
Golf är en åldersneutral, livslång fritidsaktivitet där ledord som kamratskap, sportslighet och tradition är 
särskilt viktiga. Vi vill ge kommande generationer möjligheten att upptäcka och njuta av denna fina sport.  
En blomstrande juniorverksamhet är dessutom en förutsättning för att balansera vår golfklubbs ålders-
sammansättning och säkra återväxten. Vår målsättning är att få fler barn att börja och fortsätta spela golf.  
 
Detta uppnår vi genom att erbjuda:
 
• Attraktiva och intresseskapande nybörjarpaket
• Innovativa och breddskapande fortsättningskurser
• Utmanande och högkvalitativa träningsmöjligheter för elitjuniorer

 
Som Falsterbo Future-partner ger du oss möjligheten att lyckas!
 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Juniorfrukost Juniorfrukost

Golfkul & Grönt kort Golfkul &  
Grönt kort Golfkul & Grönt kort Golfkul & Grönt kort Golfkul &  

Grönt kort
Aktiviteter 
med junior- 

ledarna

Uppspel 
Grönt kort

JuniortävlingGrön- 
spättorna

Aktiviteter 
med junior-

ledarna Träning /
Camp

Aktiviteter 
med junior-

ledarna Träning /
Camp

Sydväst- 
slaget

Träning /
Camp

Aktiviteter med 
juniorledarna

Race to 
FalsterboFaddergolf

Aktiviteter 
med junior-

ledarna

Glass-
ligan

8.00 

19.00

Exempel på en sommarvecka för juniorerna

Med hjälp av det stöd vi får genom Falsterbo Future kan vi erbjuda juniorerna  
PGA-instruktörledd träning året runt till kraftigt reducerade avgifter. 

Under de otroligt aktiva sommarmånaderna ger Falsterbo Future oss dessutom  
möjlighet att anställa tre juniorledare som tar hand om de allra minsta juniorerna. 

Tack vare Falsterbo Future har vi också möjlighet att genomföra populära  
aktiviteter som Falsterbo Future-dagen, Race to Falsterbo, utflykt till  

PGA Sweden National och höstläger på Halmstad Golfarena.
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”Kritan” Blomstrand - från Falsterbos knatteträning  
till proffslivet på Europatouren
 
 
Vad har Falsterbo Future betytt för dig? 

Jag kommer väl ihåg hur kul jag tyckte det var att få vara med i en större grupp. Att som ung få känna tillhörighet 
och att få hänga med de lite äldre var spännande. Det betydde mycket för mig.  

Det var samtidigt tryggt och de gemensamma träningarna var både roliga och avslappnade. Träningarna gav  
snabbt resultat och många fortsatte att sporra och stöttade varandra i både träning och tävlingssammanhang i  
många år därefter.

Varför är det viktigt att vara partner till Falsterbo Future idag? 

Jag är övertygad att det är viktigt att bibehålla och fortsätta utveckla denna unika satsning. Det är viktigare än  
någonsin att skapa förutsättningar för att våra yngsta medlemmar ska få känna gemenskap i ett större sammanhang.  

Att känna tillhörighet i vår unika miljö och att ha äldre förebilder skapar goda förutsättningar att kunna utvecklas 
som golfspelare och som en riktigt bra kompis.  

Genom Falsterbo Future skapas klubbens breda juniorsatsning samtidigt som klubben medvetet även satsar på spets 
och elitverksamhet. Jag är ett lysande exempel på att Falsterbo Future funkar i praktiken. Jag har alltid varit stolt 
medlem i Falsterbo och har upplevt klubbens stöd genom hela min karriär, från knatteträningen till Europatouren.  

Var med och stötta våra framtida Falsterbo Future-spelare du också. Det kommer göra skillnad.
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•  Logga på plansch i klubbhuset
•  2 Titleist-kepsar med FGK-logga
•  4 greenfeebiljetter 
•  1 person inbjuden till Future-dagen 

•  Logga på plansch i klubbhuset
•  2 Titleist-kepsar med FGK-logga alt. 1 dussin bollar
•  8 greenfeebiljetter
•  1 rangekort 
•  1 person inbjuden till Future-dagen 

•  Logga på plansch i klubbhuset
•  2 Titleist-kepsar med FGK-logga och 2 dussin bollar
•  12 greenfeebiljetter
•  2 rangekort 
•  I logga på ”vippa”
•  1 person inbjuden till Future-dagen 

9 000
kr/år

36 000
kr/år

18 000
kr/år

Tillsammans kan vi ge våra barn möjlighet att  uppleva all den glädje  
och gemenskap golfen tillför. Bli partner till Falsterbo Future! 

Vi hoppas att du vill vara med och stötta våra juniorer! 
Kontakta klubbchef Jan Ekblom på telefon 040-47 00 78 eller jan.ekblom@falsterbogk.se

Falsterbo Golfklubb. Fyrvägen 34, 239 40 FALSTERBO

www.falsterbogk.se
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