
 
 

 

 

GOLF ER LIVSLANG KÆRLIGHED 
 

Hvor længe er det siden, at du gik hen og blev godt og grundigt forelsket? Og kunne du tænke dig at 

prøve det igen - sådan helt uden fare for utroskab og ægteskabelige kriser? Så læs med her.  

 

Søndag den 17. april er der mulighed for at få stillet nysgerrigheden. For hvad er golf egentlig for 

en størrelse? Er det god motion og er det nemt at komme i gang?  

 

Det kan godt være, at du går hen og bliver lidt sur og overvejer at slå op, når den lille bold ikke vil, 

som du vil. Men når du først får det lært, er det faktisk ikke særlig svært - at blive lidt lun på det der 

golf.  

 

Golf er hygge, golf er socialt samvær og så er det oveni købet sundt. Den helt store bonus er, at du 

kan begynde at gå ture med din nye kærlighed, uanset om du er fem eller 75 år. Golf har ingen start- 

eller udløbsdato, og det er det, vi kalder livslang kærlighed.  

 

Så kom ud og spil med søndag 17. april mellem kl. 10.00 og kl. 14.00. Mollerup Golf Club holder 

åbent hus for alle, der nærer den mindste interesse for at prøve kræfter med golfsporten. Kom forbi, 

og få en uforpligtende introduktion til, hvad golf er, og prøv kræfter med driver, jern og putter. I 

løbet af dagen er der chance for at opleve begejstringen, når du rammer den lille hvide bold. 

 

Mød op i Mollerup Golf Club mellem kl. 10.00 og kl. 14.00 og udnyt muligheden for at prøve 

kræfter på Driving Range, Putting Green og Par 3 banen.  

 

Mollerup Golf Clubs egne instruktører står hele dagen klar til at hjælpe og guide dig igennem.  

 

Det er gratis at deltage, og du behøver ikke tilmelde dig eller have udstyr. Vi har grej, du kan låne. 

Bare mød op og brug et par timer på at opdage de mange glæder ved at spille golf. 

 

 

Vi glæder os til at byde alle velkommen til Golfens Dag 2016. 


