
Velkommen til de nye medlemmer i klubben 

76-1795,  Bjarne Nørgaard 
76-1796 Inge Høy 
76-1797 Mogens Høy 
76-1799 Andri Mar Arnarsson 
76-1800 Finn Breum Jensen 
76-1801 Malthe Hvidtfeldt Jensen 
76-1802 Mathias Lejer Lystlund 
76-1803 Natalie Foden 
76-1804 Jeanette Rokbøl 
76-1805 Morten Rasmussen 
76-1806 Jesper Frørup 
76-1807 Iveta Strakse 
76-1808 Olav Kristensen 
76-1809 Lars Haaber Andersen 
76-1810 Kirsten Taul Nielsen 
76-1811 Gitte Gregersen 
76-1812 Jane Hansen 
76-1813 Peter Friis 
76-1814 Sven Erik Lanng 
76-1815 Ulla Klitte Lanng 
76-1817 Dorte Harding Jensen 

 

 
 

Redaktion: Kommunikationsudvalget - Indlæg mailes til nyt@norddjursgolf.dk 

    

 

 

 

 

Vigtige Datoer:   

Søndag d. 24.maj Pinsemorgen-turnering 
Lørdag d. 13. juni PinkCup (også for mænd)  
Søndag d. 21. juni Midsommerturnering  

  

Dette er 7. udgave af Nyhedsmailen for Norddjurs Golfklub.  
Vi vil bestræbe os på at bringe de vigtigste nyheder/informationer med relevans for 
flertallet af klubbens medlemmer i den nærmeste periode.  

 

mailto:nyt@norddjursgolf.dk


Sekretariat 
Så er manglende DGU-kort modtaget. Dog har DGU 
denne gang valgt at sende kortene til klubben, 
hvorfor det kan afhentes på kontoret. 
 
Der er nu lagt menukort rundt i klubhuset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Greenkeeper 

Så er vi igen fuldt beskæftigede med at holde 
banen flot og velholdt til jer - men........  
 vi kan ikke komme forbi jeres trolleys og 
golfbiler og det er meget tidskrævende, at vi 
skal ud af vores arbejdsmaskiner, for at flytte 
disse, så en bøn til jer alle: 
 
HOLD STIER OG VEJE FRI TIL ARBEJDSKØRSEL - 
TAK! 

Træner/pro 
Åbningstider i butikken 

Tirsdag til lørdag fra  kl.13.00 – 14.00 
Søndag fra   kl.10.00 – 14.00  

Jeg er i klubben  
fra tirsdag til fredag fra kl.10.00 – 19.00 
Lørdag fra   kl. 09.00 – 15.00 

Jeg vil prøve at have så meget åbent som 
muligt. 
I kan altid ring til mig på tlf.6127 1364 

 

 

 
 
 
Sekretariat: hverdage  09.00 til 13.30 
Sekretariat: weekend  10.00 til 13.00  
Proshop: tirs.-lørdag  13.00 til 14.00 
Træner: tirs.-fredag  10.00 til 19.00 
Træner:  lørdag  09.00 til 15.00 

 

  



Ole Jensen, Formand Norddjurs Golfklub 

Den 12. april blev den nye golfsæson skudt i gang.  

Der var traditionen tro rigtig mange deltagere og alle 
havde en god dag. Sparekassen Djursland og Sparinvest 
var igen i år hovedsponsor for arrangementet og vor 
nye sponsor Carlsberg var også på banen, så alt i alt en 
rigtig god golfdag. 

Som jeg sagde i min åbningstale, så er vi her for at nyde 
spillet, naturen og kammeratskabet. Jeg vil gerne 
opfordre jer alle til at have det for øje, og ikke lade sig 
gå på af petitesser.  

Det er klart, at der er nogle regler der skal følges på 
golfbanen, dels lokale regler men også de overordnede 
regler for golfspillet, herunder reglerne for, hvornår der 
lukkes igennem og hvor længe du må lede efter din 
bold. Følges disse regler og lader du den sunde fornuft 
hjælpe dig med at træffe afgørelser, så er jeg helt 
sikker på, at både du og andre vil få en god dag på banen. 

Generelt er golfspillet i tilbagegang i øjeblikket. Der er ikke så mange nye golfspillere der 
kommer til, og det medfører, at økonomien vil være stram i alle klubber. Jeg vil gerne 
opfodre alle til, at tage naboen, en god ven eller noget familie med på golfbanen, så der er så 
mange som mulig, der får kendskab til vor dejlige sport. Måske er der potentielle golfspillere i 
blandt. 

I ønskes alle en rigtig god golfsommer. 

Ole Jensen 
Formand 
 
 
 
 



 

 

 

     

 

         

 

        

 

 

 

  



 

Når NEWS udkommer er årets forårsturnering løbet af stablen. Billeder derfra vil I kunne se på hjemmesiden. 
 
Næste gang er Pinsemorgen søndag d. 24. maj. 

At starte en runde kl. 05.00 lige før solen (forhåbentlig) danser på den gryende himmel er 
et utroligt smukt syn. Tilmeldingen hertil er allerede åben.   
Kommer du i dit nattøj, fordi du er kommet op i sidste øjeblik, eller din smoking, du ikke 
har nået at tage af efter lørdagens pinsefest, så er det ok – bare du husker dine golfsko 
og dit grej. 

 
Vi plejer at slutte runden med et velfortjent morgenbord. Præmierne til denne dag er yderst beskedne.  

 
Den 7. juni løber Kønnenes Kamp af stablen – det er i år onsdagsherrerne, der står for arrangementet. 
- en vigtig kamp her i foråret, da håneretten er i spil. Bliver det herrerne eller bliver det damerne, der løber af 
med sejren. Se mere på næste side. 

 
 

  
Endnu en meget vigtig kamp løber af stabelen d. 13. juni 
Her skal vi gerne have så mange ud på banen, som overhovedet mulig. Det gælder 
brysterne.  
Mange skillinger små - lagt sammen bliver Norddjurs Golfklubs bidrag til kampen mod 
brystkræft.  
Herrerne er inviteret med, for at vi alle kan stå sammen og samle så meget ind som muligt.  
Læs mere på særskilt side.  
 

Den 21. juni slutter vi forårssæsonen af med Midsommerturnering. 
Vi har godt nok ikke Sct. Hans bål (det er et par dage for tidlig) men 
vi kan vel fejre, at vi er nået til midsommer alligevel.  
Carlsberg står for sponsoratet denne dag.  
 

Så holder vi en sommerferiepause, inden vi alle mødes til Greensome- Par-turneringen d. 15. august. Herom 
senere – men husk alligevel lige at skrive den ind i kalenderen.  

 

Turneringsudvalget 

  



 
 

 
 

Info fra onsdagsherrerne. 
 
Onsdagsherrerne er nu startet op for sæsonen 2015.  
 
Alle herrespillere i NDG er velkommen til at deltage.  
 
Vi teer ud onsdage løbende fra kl. 16-17.15. Deltagere betaler en tyver, som går til præmier (vin), samt en 
grillpølse efter runden. I dette tidsrum vil der normalt være en "vagt" til at tage imod penge, samt være 
behjælpelig hvis der er spørgsmål. 
 
Der afholdes en gang om måneden en månedsmatch (tilmelding i golfbox ), hvor der efter runden er 
spisning, samt uddeling af præmier for de forgangne onsdage.  
 
Løbende gennem sæsonen er der forskellige gennemgående konkurrencer.  
 
Mere om disse samt yderligere info, kan findes på www.onsdagsherrer.dk 
 
Hvis der skulle være spørgsmål omkring onsdagsherrerne kan du ringe til kontaktperson for onsdagsherrerne 
som er Carsten Andersen tlf. 51566154 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Kønnenes kamp 2015 
 

Kønnenes kamp vil år blive afholdt søndag d 7. juni kl. 8.30. Som navnet antyder, er dette en turnering 
mellem klubbens kvinder og mænd på point. Vinderne af denne turnering findes ved at der spilles individuel 
stableford runde, herefter beregnes gennemsnit for henholdsvis damer og herrer, og højeste gennemsnit er 
vinder af turneringen. I følge mine kilder kan det oplyses at herrerne vandt turneringen snævert sidste år.  
 
Så derfor piger, damer, koner og bedstemødre mød op og kæmp for jeres køn denne dag. Det kunne jo 
være det blev i år at herrerne skulle sættes på plads. Ligeledes en opfordring til herrerne om at møde op for 
at forsvare titlen fra sidste år. 
 
Tilmelding til turneringen via golfbox 
 
  

http://www.onsdagsherrer.dk/


Referat fra eliteherrerne - 3.holdet 

Lørdag den 25.4 Kl. 7.00 mødtes 3.holdet til den første Match i 2015 mod Hobro på udebane.   
 
Vi bød velkommen til 4 nye spillere og efter fælles morgenmad var det i gang på en super fin bane i 
Hobro. Vi måtte dog efter en hård kamp men mange muligheder se os slået af hjemmeholdet med 
10-4. Et resultat der ikke helt viste den reelle forskel på de to hold, med lidt mere rutine skulle vi 
have vundet. Vi kunne dog glædeligt tage 2 sejre med hjem til 2 af debutanterne Henrik og Rasmus.  

Søndag den 26.4 var der ligeledes efter fælles morgenmad tid til dyst. Denne gang på Randers Banen 
i Fladbro. Her måtte vi acceptere vi var kommet op mod et super hold der tilsammen havde en hcp. 
sum på en 1/3 del af vores. Vi tabte slaget 12-2. Hele holdet var dog glade for vi nappede en enkelt 
sejr og ikke skulle tage hjem med nullet. 

Der var en super fed teamånd på holdet, hvor alle bidrog positivt, både før, under og ikke mindst 
efter de enkelte kampe var færdigspillede.  
Deltagere i weekenden var:  Dennis Nash, Peter Munk, Kim Frederiksen, Henrik Thomassen, Stefan 
B. Runarsson, Michael S. Hamilton og Rasmus Christensen/Ivan Mejrsk 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Af Michael Hamilton 

 

 

 

 



Elite - 2. holdet i kvalifikationsrækken pulje 33 
Kampreferat 2. hold 1. spillerunde den 25- 26. april 2015. 
2. holdet startede med 2 svære udekampe mod Grenå lørdag og Lübker søndag. 

Matchen mod Grenås 2. hold endte 10-4 til Grenå. Dog skal unge Magnus Larsen fremhæves for at 
vinde sin 2. single med 3&1.  
Vores foursome var 2 huller up efter 7 spillede huller men Grenå kom stærkt igen og var 1 up efter 
16 hvor vi havde en 1 meter på 17 for at komme lige. Ingen nævnt ingen glemt missede puttet dog, 
(det var ham sel`) og hårdt presset vandt vi hul 18 med en givet birdie til at dele matchen… 
Andri M. Arnarsson debuterede for Norddjurs. 

Søndag var vi klart overmatchet mod Lübkers 2. hold der stillede med 6 mand under 5 i hcp. Og på 
en meget lang og svær bane var det kun vores foursome der havde en chance og var 2 up efter 6 
men derefter sneg der sig dumme fejl ind på de resterende huller og matchen endte med hele 5&3 
til Lübker. 

Samlet Lübker sejr på 14/0 

Debut på 2. holdet til endnu en junior Rasmus Christensen der flot havde vundet sin match for 3. 
holdet lørdag. 

Venlig golfhilsen, Henrik Rosengreen 

 

Veteranklubben 
Det fine fremmøde til vores onsdagsturneringer ser ud til at fortsætte (rigtig dejligt) vi er i 
gennemsnit 60-70 hver gang og så engang imellem topper det da vi den 22.4. kom helt op på 97 
deltagere vejret var rigtig godt og det blev afviklet indenfor 4 timer. 

Vi havde maddag den 15.4. der kom vi op på 64 deltagere. 

 Sidst i marts havde vi oprydningsdag omkring klubhuset og ved hjælp af 10 friske piger og drenge 
(ikke helt unge modeller) fik vi lavet det rigtig pænt.  

I april fik vi også de nyindkøbte krukker til terassen plantet til, dem vil vi så vedligeholde fremover. 

 Den 1. venskabsturnering som er mod  Hammel den 13.5. i Norddjurs blev hurtigt fuldtegnet. 

 Venskabsturneringen mod Mollerup er den 27.5. også i Norddjurs 

  

God sommer fra 

VETERANKLUBBEN 



Pink Cup 2015 – også for MÆND i Norddjurs Golf 
Vi vil gerne i Pink Cup udvalget slå et slag for Pink Cup. Som noget nyt i år bliver det en klub 
turnering. Begrundelsen for dette er, at vi i mange år har haft vinderne med i Landsfinalen. Alle er 
kommet tilbage med mange gode oplevelser og minder. Desværre fik vi ikke nogen med sidste år på 
grund af for få indsamlet penge. Vi har så kunnet konstatere at det skyldes, at mange andre klubber 
har lavet det til en klubturnering. Selvom vi har en skøn Dameklub, der altid har bakket op om den 
gode sag, kan vi ikke hamle op med en klubturnering. 

Jeg kan kun opfordre herrerne i klubben til at bakke op om den gode sag. Til herrerne vil der blive 
masser af sjov underholdning og events, samt selvfølgelig gode præmier til jer også. 

Så kom og vær med til at gøre Pink Cup til en festlig og hyggelig dag i Norddjurs. 

Denne dag vil der være en 3 retters festmenu, samt en genstand til maden, for den billige pris af kun 
200 kr. Klubben donerer green feen for denne dag til Pink Cup, hvilke er en stor gestus. 

Hvis der er nogen der brænder inde med nogle sponsorpræmier, vil vi gerne tage imod med 
kyshånd. Jo mere vi kan samle ind jo bedre. 

Mvh  
Tina Madsen 

Der spilles i 2 rækker for damer og 2 rækker for herrer med max hcp tildeling efter hcp 46. 
Dagen starter kl. 08.00 med puttekonkurrence - "syvsoverne" kan nå en puttekonkurrence senere på 
dagen - inden middagen. Kl. 09.00 er der gunstart og efter turneringen spiser vi en lækker 3-retters 
menu, som Møllebistroen er medsponsor til.  
 

 

 

 

 

 

  



Begynderudvalget  
De to åbent hus arrangementer, der blev holdt den 19. og 25. april blev besøgt af godt 30 gæster. Vi 
fik ros af gæsterne for arrangementet, og vi har siden fået 16 nye prøvemedlemmer i klubben. De 
nye medlemmer er budt velkommen i klubben andets sted i NEWS. 

Vi vil gerne sige tak til alle de frivillige, der er med til at gøre denne dag mulig og en god oplevelse 
for vore gæster. 

Begyndermedlemskabet som koster 1.500 kr. inkl. træningslektioner, kaninturneringer og 
regelundervisning løber i 3 måneder. Herefter skal der tages stilling til et fast medlemskab af 
klubben – så man kan få et DGU-kort og udfordre andre baner i ind- og udland. 

Markedsføring og samarbejde 

Begynderudvalget har kontakt til flere samarbejdspartnere, hvor igennem vi får mulighed for at 
markedsføre vores dejlige golfklub. 

Vi deltager således i år i følgende aktiviteter 

• 29.03. – Forårsmesse i Ørsted (Rougsømessen) 
• 09.06. - Skolernes Forårsfestival  
• 13.06. - Auning Handels event  
• 18.06. - Gl. Estrup Familie Triathlon  

 
Vi mangler frivillige til at repræsentere golfklubben på de nævnte aktiviteter, så kan du afse et par 
timer til en af datoerne, kan du henvende dig til Inge-Lis, telf. 42 24 13 14. På forhånd tak. 

 

Klub 37  

Klub 37 er kommet godt fra start i år. Der møder sædvanligvis 25 - 30 spillere hver torsdag aften til 
en 9-hullers turnering med efterfølgende præmieoverrækkelse. Prisen for deltagelse i turneringen 
er 20 kr. Der er mulighed for at hyggesnakke efter turneringen og spise en grillpølse, flutes med 
pålæg eller andre småretter, der bliver udbudt via GolfBox, og som skal bestilles samtidig med, at 
man tilmelder sig turneringen. 

Vi vil gerne imødekomme det behov, vi har erfaret - nemlig at flere med hcp under 37 får mulighed 
for at deltage i en turnering, der ikke er så krævende rent fysisk, ikke starter så tidligt og ikke tager 
så lang tid – så der tages hensyn til både helbred, arbejde og familie.  

Formålet er endvidere, at give medlemmer, der måske endnu ikke har deltaget i andre klubber i 
klubben eller i klubturneringer, et indblik i hvordan en turnering forløber, så man føler sig tryg ved 
at deltage heri.   

Derfor kan du henvende dig til Begynderudvalget for at få dispensation til at deltage i Klub 37 
turneringerne. 
Inge-Lis tlf. 42 24 13 14, Lone Nielsen tlf. 31 14 23 24, Jannet tlf. 61 70 70 61, Kim tlf. 20 34 98 32 



Venskabsturnering - Udfordring til alle med hcp 30+ 

Klub 37 indbyder alle med hcp 30 og opefter til venskabsturnering med og i Randers Fjord 
Golfklub den 18. Juni kl. 17.30. 

 

Efter turneringen på 9 huller er der fællesspisning og præmier til vinderne.  

Prisen er 100 kr for spisning og turneringsfee. Beløbet betales ved ankomsten. 

Der er plads til 24 spillere fra hver klub – efter “først til mølle”. 
Sidste tilmeldingsfrist er 15. juni, kl. 12.00 – via Golfbox. 

Vejledning til tilmelding: 

Log på Golfbox 
I grøn bjælke til venstre – vælg nederst “klubturnering” 
Vælg herunder “åbne turneringer” 
I feltet med overskriften “avanceret turneringssøgning” vælges dato-felterne og vælg 18.6.2015 i 
begge felter. 
Nederst i samme felt under “klub” vælges Randers Fjord Golfklub 
Tryk herefter på “søg” 
Nederst under “søgeresultater” kommer “Torsdagsklubben +30 
Vælg den linie – og nu kan du tilmelde dig. 

 

 



Regel- og Handicapudvalget 
Golfsæson 2015 er efterhånden godt i gang. 

De fleste golfere er klar over, at det er vigtigt at holde golffærdighederne ved lige gennem træning 
på træningsbanen samt eventuelt tillige ved at tage træningslektioner hos golftræneren. 

Men det virker som om, at der ikke er helt samme fokus på at vedligeholde kendskabet til 
golfreglerne. Det er faktisk lige så vigtigt som at vedligeholde de fysiske færdigheder. Hvis du hører 
til gruppen af medlemmer, der har aflagt regelprøve og har fået banetilladelse for år tilbage, og som 
desuden ikke løbende har holdt sit regelkendskab ved lige, så har du med garanti efterhånden 
adskillige huller i din regelviden. 

Det tilbydes du hermed en mulighed for at råde bod på.  

Norddjurs Golfklub har i år indledt et samarbejde med Regelskolen ved Oswald Academy til brug for 
begynderundervisningen. 

Dette samarbejde betyder, at vi nu også kan tilbyde alle ”gamle” medlemmer mulighed for at 
genopfriske golfreglerne gennem Regelskolen pr. e-mail. 

Regelskolen er helt gratis. Efter tilmeldelse får du hver dag i ca. en måned tilsendt en videolektion. 
Den enkelte videolektion er ikke særligt tidskrævende. Den tager max. 5 minutter. Den tid, du 
anvender på lektionerne, er helt op til dig selv. Du bestemmer selv, hvor meget du vil fordybe dig i 
lektionernes regelstof. 

Når du modtager den første lektion pr. mail, har du faktisk allerede adgang til alle lektioner. Du har 
derfor mulighed for at beslutte dig for hvor lang tid, du vil anvende på det samlede kursusforløb. 
Afslut kursus med den afsluttende regelprøve. 

Følgende oplysninger: 

DGU-nummer, Navn og din e-mail adresse, som lektionerne ønskes sendt til. 

Indsendes til: 

Regel- og Handicapudvalget 
oj@norddjursgolf.dk 

Efter modtagelsen af din tilmeldelse vil du hurtigt modtage bekræftende mails fra Regel- og 
Handicapudvalget og fra Regelskolen. 

Vi forventer mange tilmeldelser. Rigtig god fornøjelse 

 
Ole Junker 
Regel- og handicapudvalget 
 

mailto:oj@norddjursgolf.dk


Baneudvalget 
Lørdag den 18. april havde vi oprydningsdag i klubben. 

Solen skinnede og ingen vind til at drille os, imens vi knoklede. 

Tak til Jer som mødte frem og gerne ville hjælpe med at få banen og omgivelserne til at se 
præsentabel ud. 

Vi var 40 personer, og mange nye medlemmer var mødt frem. Vi kunne godt have været 40 mere, så 
havde vi nået hele banen. 

Vi fik samlet bolde i krat og skov på driving range ca et par tusinde. 

Revet grene og kogler sammen, på mange huller i skoven og på fairway. 

Vasket biler og skilte 

Skuret havemøblerne(skal hilse og sige at det var hårdt) men de er også blevet flotte. 

Annie Fremming lavede morgenkaffe til os og Tina Greve og Erik Clausen varmede suppen til 
middag. 

Verner sørgede for at vi fik væske på banen. 

Ivan Mortensen havde trailer med og fik kørt mange læs grene og kogler væk. 

Tak til Bo og Stig, som kom ind på Deres fridag og hjalp. 

Jeg vil gerne takke alle der mødte frem med river, arbejdshandsker og godt humør I var bare 
fantastiske. 

Til Verner og Stig, jeg lover at næste år er der ingen, der får lov til at tage suppe før Jer. 

 

På baneudvalgets vegne. 

Ellen-Margrethe Larsen 

 

 

 

 



Sælg dit brugte udstyr på Facebook  
- og køb nyt i Proshoppen. 
”Man må jo ikke gå ned på udstyr”  
 
De fleste golfspillere skifter ind imellem udstyr. Konsekvensen heraf er dog ofte at den tidligere 
driver, pitch, bag eller måske hele golfsættet kommer til at samle støv. 
 
For at hjælpe medlemmerne med denne udfordring blev der for et stykke tid siden oprettet en 
gruppe på Facebook hvor man kan tilbyde sit brugte grej. Gruppe er lavet som en lukket gruppe, kun 
for medlemmer af Norddjurs Golfklub.  

 

https://www.facebook.com/groups/433076076861811/ 

 
 

Det er intentionen fra initiativtageren til gruppen, at medlemmernes salg af brugt udstyr 
resulterer i et øget salg i klubbens ProShop.   
 
I gruppen kommunikeres der derfor også med tilbud fra Proshoppen.  

  

https://www.facebook.com/groups/433076076861811/


Nye bolde på driving range 
Kære medlemmer 

Nu har vi fået nye driving range bolde og hver bold koster 4 kr. 
per stk. så I må meget gerne prøve at holde jeres bolde på driving 
range. Vi mister omkring 2000 til 3000 bolde hvert år og det 
koster meget at købe bolde hvert år.  
Hvis vi skal forsætte med gratis bolde på rangen, så må vi prøve 
på at passe godt på dem.  

Hvis I vil lære at slå lige, så kom endelige forbi mig. 

Hilsen Oli 

 

 

 

 

 

 



PGA Protrainer Óli Barddal 
NYHED i 2015: Gå til Golf 
 
5 eller 10 ugers forløb med Flightscope og V1 Home Videoanalyse  
Fællestræning med 4 – 6 personer på et hold. 
I bestemmer tidspunktet og jeg laver et træningsprogram for jer 

 
4 personer 1500 kr. pr. deltager 
6 personer 1000 kr. pr. deltager 
 

5, 10 eller 15 gange undervisning med Flightscope og V1 Home Video 
Undervisning er fra 1. april -1. december og består af individuelle 25 minutters lektioner, 
hvor du sammen med træneren sammensætter indholdet så det passer til dig specifikt. 

• 5 x 25 minutter Pris: 850 kr. spar 350 kr. 
• 10 x 25 minutter Pris: 1500 kr. spar 800 kr. 
• 15 x 25 minutter Pris: 2500 kr. Spar 1750 kr. Plus 9 hullers baneundervisning med Videooptagelse på banen. 

 

 

 

  

 



Óli Barddal: Tilbud i butikken  
10% på alle golfvogne og golfbags i maj og juni og 10% på alt regntøj  

Cleveland Wedge kampagne og tilbud på logobolde.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



Giv dine kolleger en udfordring 
På skranken i klubhuset finder I nu denne nye brochure:  

”Golf for sjov” Et firmaarrangement hos Norddjurs Golfklub.  
 
Snup et eksemplar af brochuren og spørg personaleforeningen, kollegerne, vennerne eller chefen 
om de ikke vil være med til en dag med hyggeligt og muntert samvær, der også fremmer 
sammenholdet på arbejdspladsen. I brochuren er der forslag til forskellige pakkeløsninger. 

Vi tilbyder at firmaer, klubber, foreninger m.m. kan holde møde i vores lokaler og så kombinere 
mødet med golf for sjov. Husk på at vi jo har mødefaciliteter der giver plads til 60 personer, så der er 
rig mulighed for at kombinere golf og aktiviteter.  

 

Tirsdag den 2. juni kl. 9.30 kommer der i øvrigt gæster til Golf for sjov. Det er fordi 
rigtig mange fra Assentoft spiller golf i Norddjurs Golfklub og de har i ”Klub 60” 
inviteret andre pensionister til golf og hygge i klubben hos os.  Super! 

 

 

 

Brochuren er layoutet internt og kommer online som PDF hurtigst muligt.  
Det flotte tryk er udført af Brix. 



 

 



 

 



Weekendmedarbejdere  

du vil møde i klubben i 2015 
 

Sara-Maria Boe 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simon Riishøj Larsen  Benjamin Rytter Jensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S 
Vi har tidligere gentagende gange bedt jer om at holde dørene lukkede ind til vore bagrum, men ud 
over lige at sige det igen, beder vi jer undlade at slå smæklåsen fra, når man været i bagrummet. 

Flere har oplevet at komme til en lukket men ulåst dør.  Smæklåsen var simpelt hen slået fra. 

mailto:nyt@norddjursgolf.dk

	Træner/pro
	Sekretariat

