
JULETILBUD 2019 

 

 

 DJURSLAND RUNDT I JULI MÅNED 
 
  Kender du en som du gerne vil vise Djursland  
      og samtidig spille golf på turen, så er denne 
        greenfeepakke den perfekte gave under  
           juletræet. For blot 500,- kroner spiller du 4  
              baner som udgør Djursland rundt:  
 
                  Norddjurs GK, Grenaa GK, Ebeltoft GK og Kalø GC. 

    

            

      GAVE FOR LIVET 

                     Har du en eller flere personer som står  
                  dig nært og gerne vil dele de fantastiske 
             oplevelser golfen giver, så er dette en rigtig  
                       god chance for at komme i gang med sporten. 
                    Pakken indeholder: 
                - Du kan låne og træne med klubbens udstyr 
             - Klubbens professionelle træner og frivillige står klar 
           til at hjælpe dig godt i gang med golfsporten.  
         3 måneders forløb hvor du kommer igennem de  
       grundlæggende dele til at få banetilladelse. 
     Efterskole - du kan deltage gratis i holdundervisning i dit 
   2. år som medlem. Se mere info på Norddjursgolf.dk 
 
 

Vil du give dig selv, eller en du holder af den  
bedste start på sæsonen, så kan dette være  
den helt rigtige undervisningspakke at lægge un- 
der juletræet. I denne pakke får du både en bane- 
analyse af dit spil, samt lektioner. Baneanalysen  
skal klargøre hvilke sider af spillet, du bør forbedre,  
og på baggrund af analysen bruger vi lektionerne til at 
styrke dem. 
Pakkens indhold: 

• 6 hullers baneanalyse 

• 3 lektioner  (m. i pakken u.b.) 
 
Julepris: 600,-  kroner ( t.o.m. 20. dec. ’19) 

TAG GOLFHÄFTET MED OG SPAR PENGE 
 
Med golfhäftet får du muligheder for at spille hundred-
vis af baner hjemme, såvel ude og spare penge på sam-
me tid.  
En rigtig god gaveide til en du holder af og vil dele  
oplevelser med. 
Pris 450,- kroner 
Plus medlemskab: 649,- (Spil flere runder til  
samme pris) 

Pris 800,- kroner 

UNDERVISNINGSPAK-
KEN TIL SÆSONEN 2020 

Kontakt Sekretariatet på:  
mail: sekretariat@norddjursgolf.dk eller telefon: +45 86480700  


