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Golf hele 2014 inklusive udstyr for 3000 kr.

Prisen som begynder er for hele 2014-sæsonen kun 3000,- kr. 

Begynderforløbet er et særdeles godt tilbud, som indeholder:

Teori, etikette og træningslektioner samt

et sæt nyt golfudstyr i høj kvalitet med bag, som kan opsummeres til et helt golfsæt. 
Fri træning på driving range inklusive bolde og frit spil på par 3 banen.

Efter godkendelse, frit spil på den store 18 huls bane resten af 2014.

Et lærerigt begynderforløb

Odder Golfklub har et velfungerende begynderforløb, som vi glæder os til at 

modtage nye medlemmer med. Rammen om begynderforløbet er planlagt, 

så man hele perioden møder nye mennesker og derved hurtigt lærer nogen

at kende.

Ny i spillet

Som ny i spillet og klubben skal man tilegne sig golfsportens mange nye aspekter, 

som sving- og slagteknikker, valg af udstyr, golfens mange sjove udtryk, baneforhold, 

natur, vejr og vind, scorekort, sikkerhed og ikke mindst samværet med de andre glade golfspillere.

Der står mange klar til at hjælpe dig på vej. Det er bl.a. begynderudvalget, klubbens træner Christian Møller, 

et hold af frivillige vejledere og klubsekretær Karen Frederiksen. Vi vil gøre vores allerbedste for, 

at det bliver sjovt, oplevelsesrigt og tilpas udfordrende for dig at lære golfspillet i klubben.

Golfstemning og lune sommeraftner

Det er kendetegnende for Odder Golfklub, at alle tager åbent mod nye, når man møder hinanden gennem spil, 

træning og samvær på golfanlægget og i klubhuset. Samtalen handler meget om golf og golfoplevelser, men også 

om alt hvad der sker mellem aktive, engagerede mennesker, der gerne vil hinanden. 

En smuk og lun sommeraften på golfklubbens terrasse byder i høj grad på den muntre og imødekommende 

stemning, der får alle til at føle sig godt tilpas. Det er bl.a. her man får lysten til at komme igen, selvom bolden 

ikke lige i dag ville derhen, hvor den burde.

Meld dig til begynderforløbet, prøv spillet på ”Golfens Dag” eller bare når du har tid

Meld dig til begynderforløbet nu, eller kom på besøg til vores åbent hus arrangement ”Golfens Dag”, 

søndag den 27. april kl. 10-15. 

Du kan også komme og prøve at spille på vores korte bane. som gennem hele sæsonen er åben for, at man som ny 

kan afprøve sig i golfspillet. Det koster 125,- kr. at øve slag til boldene på vores driving range og prøve en runde 

golf på de fem huller. Med i prisen får du en burger i golfklubbens hyggelige cafe.

Orienteringsmøde

Kom til orienteringsmøde om begynderforløbet i klubhuset 

onsdag den 26. marts kl. 18.00-19.30.

Kontakt

Golftræner Christian Møller tlf. 29 46 30 23

Klubsekretær Karen Frederiksen tlf. 86 54 54 51
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