Kunne du tænke dig at

SPILLE GOLF
i
Mollerup Golf Club?

Så benyt dig af vores
prøvemedlemskab 2018

Det er nu, du kan prøve, om golf er noget for dig
I Mollerup Golf Club kan du i 2018 købe et prøvemedlemskab, der varer tre måneder for kun 1.500 kr. Hvis du efterfølgende inden for 3 måneder melder dig ind i
klubben, får du reduceret din første kontingentbetaling med 500 kr.
Prøvemedlemskabet giver dig mulighed for at træne og spille så meget du har lyst
til – og samtidig hjælper vi dig i gang med at spille på vores store bane – 18-huls
banen.
Et prøvemedlemskab i Mollerup Golf Club indeholder bl.a.
1. Træning med vores pro-træner på faste dage
2. Deltagelse i begynderturneringer om onsdagen
3. Spil på Par 3-banen, som er en bane med forholdsvis korte huller
4. Erhvervelse af kort til den store 18-huls bane (banetilladelse)
5. Hjælp fra klubbens mentorer
6. Mulighed for lån af udstyr mod depositum

Mollerup Golf Club har meget at byde på
I Mollerup Golf Club har vi dygtige golftrænere, en god café og restaurant samt
en velplejet og udfordrende bane i smukke omgivelser – alt i en uformel og hyggelig atmosfære.
Herudover ligger vores bane tæt på byen i Egådalen, hvilket gør det muligt at nå
den enten med kollektiv trafik eller på cykel, hvis ikke du har en bil.
Hvis du er nybegynder
Er du helt ny på en golfbane vil vores begynderudvalg, mentorer og trænere
hjælpe dig i gang med spillet, så du inden for kort tid kan få glæde af de mange
udfordringer på golfbanen.
Hvis du har spillet før
Har du tidligere spillet golf og er i besiddelse af banetilladelse, får du fra starten
mulighed for at deltage i turneringer, der arrangeres af turneringsudvalget eller af
vores klubber i klubben, som fx er Tirsdagspigerne, Torsdagsherrerne eller Seniorklubben.
Efter prøvemedlemskabet
Har du lyst til at blive medlem af Mollerup Golf Club, er der følgende muligheder
for medlemskab:
▪

Fuldtids medlemskab
Fuldtids medlemskab giver ret til at benytte alle klubbens faciliteter på alle
ugens dage i henhold til de til enhver tid gældende regler.
Spil på 18-hullers banen kræver dog, at du har opnået banetilladelse og
DGU-kort. Som medlemmer med fuldtids medlemskab optages Seniorer
(over 25 år), Ungdom (18-25 år) og Juniorer (under 18 år)

▪

Studiemedlemskab
Et studiemedlemsskab kan opnås på samme betingelser som et ungdomsmedlemskab. Et studiemedlemskab giver mulighed for at udskyde oprykning
til seniormedlemskab til ophør af studiet. Udskydelsen kan dog maksimalt ske
til 1. januar i det kalenderår, hvor du fylder 30 år.
Et studiemedlemskab kan opnås af studerende under en længere uddannelse på universitetet, handelshøjskolen, professionshøjskole, erhvervsakademi eller lignende. Studiet skal minimum have en varighed på 2 år.
Gyldigt studiebevis skal fremsendes til Mollerup Golf Club 1 gang årlig.

Information om medlemskaber mm.
Information om medlemskaber foregår ved henvendelse til sekretariatet i Mollerup
Golf Club. Herudover kan du få meget mere at vide om vores klub ved at besøge
hjemmesiden www.mollerupgolfclub.dk
Ønsker du personlig kontakt kan du henvende dig på følgende kontaktadresser og
tidspunkter:
Sekretariatet
Tlf.: 8678 5556

Mail: info@mollerupgolfclub.dk

Åbningstider:
I sommerhalvåret fra 1. april – 31. oktober er åbningstiderne:
mandag og onsdag
tirsdag
torsdag
fredag

10.00 -16.00
12.00 -16.00
10.00 -17.00
10.00 -14.00

Proshoppen GOLF PIT
Peter Bay
Tlf. 8944 9494 Mail: info@golfpit.dk
Mollerupgaard Café/Restaurant
Simon Borre Tlf. 8944 9499 Mail: mail@mollerupgaard.dk
Klubhuset med sekretariat, restaurant, Proshop og andre faciliteter er åbent for alle
medlemmer.

Mollerup Golf Club, Mollerupvej 7, 8240 Risskov

Program for prøvemedlemskab 2018
Indendørs
1.
lektion
2.
lektion
3.
lektion
4.
lektion
5.
lektion
6. og 7.
lektion
8., 9. og 10. lektion

undervisning i swingteknik
undervisning i swingteknik
undervisning i korte slag
undervisning i putning
undervisning i woods
undervisning på par-3 bane (regelundervisning) Udendørs
undervisning på stor bane (regelundervisning) Udendørs

Undervisning af prøvemedlemmer kan bookes ved at kontakte Hanne på sekretariatet, tlf. 86 78 55 56.
Da vi desværre ikke kan undervise i større hold af hensyn til pladsmangel, vil træningen foregå med 1 – 3 personer pr. hold á en times varighed.

Udendørs
1.
lektion
2.
lektion
3.
lektion
4.
lektion
5. og 6.
lektion
7.
lektion
8., 9. og 10. lektion

undervisning i swingteknik
undervisning i swingteknik
undervisning i korte slag
undervisning i putning
undervisning på par-3 bane. (regelundervisning)
undervisning woods
undervisning på stor bane. (regelundervisning.

Undervisningen foregår i hold på ca. 10 spillere, og der oprettes følgende hold:
Begynderhold 1

lørdag, 7. april 2018, kl, 10 - 12

Begynderhold 2

lørdag, 7. april 2018, kl. 13 – 15

Begynderhold 3

søndag, 15. april 2018, kl. 10 – 12

Begynderhold 4

søndag, 15. april 2018, kl. 13 - 15

