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Stor palet af VW-biler med

Påsketur

club Golf Danmark er en interesseklub for VW-entusiaster, som betragter deres VW som mere end blot et transportmiddel. Selvom
vores klub har navn efter VW-koncernens og i øvrigt verdens mest
serieproducerede bilmodel, er der en stor palet af forskellige VW-biler repræsenteret i klubben. Det er så at sige kærligheden til bilmærket VW, som er omdrejningspunktet i vores klub. Du kan altså være
med, uanset hvilken VW-model, du har.

Medlemsskaren

Klubben har eksisteret siden 1984. Vores medlemsskare, som er
fordelt over hele landet, tæller medlemmer i alle aldersgrupper, og
der er naturligvis både mænd og kvinder blandt disse. Alle er med
på lige fod, og det har ingen betydning, om du har en VW, som er
helt standard, eller du har en, som du har stylet og sat
dit helt eget personlige præg på. Mange klubmedlemmer ønsker at bevare deres bil, som den blev
”født” på fabrikken, så hold dig ikke tilbage. Det
kræver hverken hundredvis af hestekræfter
eller masser af styling at være med.

Aktivitetsudvalg

Klubben har aktiviteter i de fleste
landsdele. Disse aktiviteter varetages
af vores aktivitetsudvalg og klubbens
bestyrelse. Arrangementerne er mangeartede og kan eksempelvis være
virksomhedsbesøg hos politi, flyvestationer, bilfirmaer, motorsportsteams
m.m. Derudover har vi også klubaftener rundt omkring, hvor vi samles til en
god snak.
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Hvert år arrangerer klubben en såkaldt Påsketur til Tyskland, hvor vi
besøger en af Volkswagens fabrikker, og vi har i øvrigt også besøgt
Porsche-fabrikken m.m. Disse ture har sædvanligvis stor opbakning,
og de er en naturlig del af klubbens liv.

Pilgrimstur

Vi har også en årlig ”Pilgrimstur” til verdens største racerbane, Nürburgring i Tyskland, hvor vi overværer et langdistanceløb på den mere
end 20 kilometer lange bane, og hvor vi i øvrigt også selv har mulighed
for at prøve at køre på banen, hvis vi skulle have lyst til det. Stedet er
et sandt mekka for bilentusiaster.

Træf og ture

En af klubbens faste aktiviteter er også et årligt
sommertræf, hvor vi har forskellige udstillinger,
konkurrencer og frem for alt en god, social oplevelse. Vi har naturligvis også fællesture til
begivenheder og arrangementer, som vi ikke
selv arrangerer, men som har vores interesse - det kan være motorløb og lignende.

Det sociale i centrum

Der er altså mange gode oplevelser at
hente i club Golf Danmark, hvor det sociale altid er i centrum. Du kan deltage
i klubbens aktiviteter på det niveau, du
selv ønsker, og du er altid velkommen
til at tage familie, venner og bekendte
med til klubbens arrangementer.

Klubblad

Golfstrømmen er navnet på klubbens medlemsblad. Bladet er i A4format i fuldfarve og udkommer fire gange om året. Det udsendes til
klubbens medlemmer, annoncører og andre samarbejdspartnere og
indeholder artikler om VW, informationer om klubbens aktiviteter, stof om
tekniske emner, udvikling af
ny teknik, tips til reparation
og meget mere. Sidst, men
ikke mindst, er der artikler,
skrevet af klubbens medlemmer om oplevelser, erfaringer og meget andet.

Rabatordninger

club Golf Danmark har mange samarbejdspartnere, og dette betyder også, at vi kan tilbyde vores medlemmer mulighed for rabatordninger på køb af reservedele og ting til bilen hos nogle af de vigtigste
spillere på markedet, når det drejer sig om VW. Herved kan der opnås en betydelig besparelse, og det giver mulighed for at ”tjene” det
årlige medlemskontingent på 430 kr. hjem igen.

Interesseret?

Hvis denne folder har vakt din interesse, er du meget velkommen til –
helt uforpligtende – at sende en e-mail til sekretariat@clubgolf.dk eller
ringe til os på tlf. 29 90 30 36 og få yderligere oplysninger.

www.clubgolf.dk

Du kan også klikke ind www.clubgolf.dk og se mere om vores klub.
Det er i øvrigt også muligt via denne hjemmeside at melde sig ind i
klubben.

Vel mødt i club Golf Danmark!
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