…Og til sidst et tilbud, hvis du har bestemt dig
for at sige ja til golfspillet:

Intro-golf
Du får et prøvemedlemsskab
der varer 4 uger og indeholder:

• 4 x 1 times træning på hold med klub
bens pro (træner) på faste dage
• Fri træning på træningsanlæg og drivingrange alle dage.
• Spil på banens hul 1-6 med mentorer 		
torsdage fra kl. 18 i prøveperioden
• Lån af udstyr i prøveperioden
• Mulighed
for at gå op
til baneprøven ved
indmeldelse
i klubben
Introkurser for 2015
finder sted på følgende
dage:
Søndag, den 3. maj 2015
Søndag, den 7. juni 2015
Søndag, den 19. Juli 2015
Prisen er kun kr. 550.- inkl. frokost
den første gang. Se yderligere på
www.holbakgolfklub.dk

Holder du
af hyggeligt
samvær med
andre?

Kan du lide
at færdes i
naturen?

...prøv golfspillets
glæder

Vil du
gerne
udfordre
dig selv?

Har du lyst
til at stifte
bekendtskab med
en fantastisk
sportsgren?

Holbæk Golfklub har lige nu,
et godt tilbud til dig!
Se de næste sider...

Fyraftensgolf
For at give endnu flere mulighed for at prøve kræfter med golfspillets glæder og opleve fornøjelsen ved at være tæt på naturen
på vores dejlige bane, inviterer Holbæk Golfklub enkeltpersoner
eller grupper til at prøve spillet på banens 6 første huller.
Du/I kan være et firma, en afdeling af et firma, en grundejerforening, et motionshold, dig og din nabo….kort
sagt nogle mennesker, som har lyst til at udfordre jer
selv sammen med dem, I kender.
Klubben stiller træning og udstyr til rådighed samt
mentorer til spil på banens første 6 huller

Og det hele er ganske gratis!
Vi afholder fyraftensgolf:
Tirsdag den 28.04. kl. 1800
Onsdag den 27.05. kl. 1800
Tirsdag den 30.06. kl. 1800
Onsdag den 26.08. kl. 1800
Tirsdag den 29.09. kl. 1800

Tag med en ven
på banen!
Gratis Golf for ikke-golfere!
Spil de første 6 huller på Holbæk Golfklubs bane om
søndagen efter 16.30.
Hvem?
Du er ikke-golfer. Det vil sige, du har ikke et DGU-kort
(banetilladelse) ,og du er ikke medlem af en golfklub. Du
har måske lyst til at prøve, om golf er noget for dig,
inden du evt. vælger at blive medlem.
Hvordan?
Hvis du kender et medlem af Holbæk Klub, kan han eller hun
invitere dig til at spille de første 6 huller på Holbæk Golfklubs
bane.
Hvornår?
Du/I må spille om søndagen efter kl. 16.30

Hvis du / I har lyst til at være med, så tilmeld jer som enkeltperson
eller gruppe i Holbæk Golfklubs sekretariat på tlf. 59 43 45 79 eller
jb@holbakgolfklub.dk mærket Fyraftensgolf.
Se nærmere på klubbens hjemmeside. www.holbakgolfklub.dk

NB!! Medlemmet
skal reservere tid i sekretariatet og sørge for udstyr!

