
Kan du ramme en golfbold? 

Prøv det til Golfens Dag d. 30. april 
eller til Åbent Hus d. 13. maj 

Du kan udfordre dine venner, familie og kolleger, 
så tag bare dem med.



Til Golfens Dag og Åbent Hus, står vi klar til 
at tage imod dig og vise dig rundt. 

Der er arrangeret træning og sjove golfkon-
kurrencer, så du får rig lejlighed til at svinge 
golfkøllen og mærke suset, når bolden ram-
mes perfekt.  

Vi deler dagen op og starter første hold kl. 
10.00, næste hold kl. 11.00 og sidste hold kl. 
12.00

 
Vi er vært med forfriskninger og serverer 
grill-pølser og øl, sodavand, kaffe og kage.
Arrangementet varer ca. 3 – 4 timer.

Tilmeld dig/jer gerne på tlf.: 8648 0744 eller 
på mail: sekretariat@norddjursgolf.dk

Om Norddjurs Golfklub
Vi er Djurslands største idrætsklub og har et 
skønt socialt sammenhold, idet alle støtter 
op omkring vores motto som er:
”Vi samler på venskaber” 

Klubben har et stort træningsareal med 
drivingrange, 2 putting-greens, 1 indspils-
green, en par 3 bane som du frit kan benytte. 
Derudover er vi kendt for vores  smukke 18 
huls bane.



Få et prøvemedlemskab 
HELT GRATIS!     
   (værdi kr. 1.500 kr)
 

Som prøvemedlem får du:
En aften med generel orientering
6 stk. trænings-lektioner i hold, med vores 
PGA Pro træner
Deltagelse i begynderturneringer  
Golfudstyr til fri afbenyttelse
Fri adgang til alle træningsfaciliteter
Gratis golfbolde til brug på træningsarealer
Gratis adgang til den lille golfbane (”par 3 
banen”)
Gratis adgang til online ”Regelprøve”
Orange begynderkort
Grøn banetilladelse (tilladelse til den store 
bane).
Afslutningsturnering med præmier/kåring af 
årets nye spiller.

Et prøveforløb kan vare op til 3 måneder, 
men vi tilpasser forløbet til den enkelte, af-
hængig af dit flair for spillet. 
 
Til prøvemedlemskabet er et depositum på 
kr. 500, som tilbagebetales når du bliver fast 
medlem. 
 

For nye børn og juniorer er medlemskab helt 
gratis i hele 2017 
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