
Åbent Hus - Norddjurs Golfklub

Tag dine venner eller familie med og prøv kræfter 
med verdens bedste sport  GOLF i Norddjurs Golfklub 
søndag den 19. april eller lørdag 25. april

Vi starter første hold kl.10.00, næste hold kl. 11 og sidste hold kl. 12. 

Tilmelding på tlf.: 8648 0744  eller på mail: sekretariat@norddjursgolf.dk

f

Nordkystvejen 10 
8692 Allingåbro 

Tlf 8648 0744 
Mail. sekretariat@norddjursgolf.dk 

www.norddjursgolf.dk 



Norddjurs Golf Klub tilbyder prøvemedlemskab til 
nybegyndere for kun 1500 kr. 

INKLUSIV I PRISEN ER: 
 

Lån af udstyr 
Spil på par 3 banen 
Benyttelse af klubbens træningsfaciliteter 
3 individuelle lektioner af 25 min. varighed

 3 gruppe lektioner af 60 min. varighed
Regel- og orienteringsaften 
Regelprøve - online 
Det orange begynderkort 
Den grønne banetilladelse  
Afslutningsturnering med kåring af årets kaniner
Kaninturneringer 2015

Kom til åbent hus søndag 19. eller lørdag 25. april 
Gratis undervisning og sprøde grillpølser  
Vi står klar til at hjælpe dig godt i gang med golfsporten. 
Der er arrangeret træning og sjove golfkonkurrencer, så 
du får rig lejlighed til at svinge golfkøllen og mærke suset, 
når bolden rammes perfekt. Efter strabadserne serverer 
vi grill-pølser og øl eller sodavand i klubhuset. 
Arrangementet varer ca. 3 – 4 timer.  

Vi deler dagen op og starter første hold kl. 10.00, 
næste hold kl. 11 og sidste hold kl. 12. 

Undervisning    
Udover dine individuelle lektioner  
er der hver onsdag mulighed for  
gruppeundervisning for dig og alle 
nybegyndere 

Lån af udstyr  
Golfudstyr stilles til rådighed under 
kursusforløbet 

Norddjurs Golfklub  
Klubben har drivingrange,  
3 puttinggreen, 2 indspilsgreen,  
en par 3 bane og en  
18 huls bane, og du kan 
benytte alle klubbens 
træningsfaciliteter 

Har du spillet golf før?  
Så har vi  den hurtige løsning 
hvor du kan få 
banetil ladelse  over en 
weekend  

Vi kan tilbyde dig to 
forskellige forløb 
Intensivt forløb fra fredag til 
søndag  
Eller to til tre måneders forløb 
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