
 

 

 

 

 

 

 

Priser 

Pris pr. deltager, for program på omstående side: 

kr. 275 v/min. 10 deltagere, med en golfburger kr. 355 

kr. 225 v/min 20 deltagere, med en golfburger kr. 310 

 

Forplejning 

Der kan frit vælges efter menukortet. Tit og ofte vælges en tag selv buffet, eller 
kokkens populære golfburger. 

Overnatning  

Pris for dobbeltværelse 500 kr. 
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”Arrangementet blev en succes. ” 

”Vigtigst af alt – personalet var begejstret” 

”Og det var ikke dyrt” 

                                                                           Lars Lorentz Nielsen 

http://www.mfgk.dk/


Golf For Sjov – Par 3 banen (Pay & Play) 

Giv Jer selv en helt enestående oplevelse, når I skal afholde et arrangement for 
personale, familie, venner mv. Vi lover Jer at vores anlæg, med Danmarks bedste 
udsigt, super faciliteter og ikke mindst et ekstremt spændende baneanlæg, vil 
give Jer en oplevelse ud over det sædvanlige, som I vil tale om i lang tid efter. 

Dette arrangement henvender sig specielt til uøvede golfere, men øvede golfere 
kan sagtens deltage og få en rigtig god oplevelse. 

Formål med golfdagen kan kort beskrives – indføring i golfsporten, sjove 
oplevelser og ikke mindst socialt samvær. 

Vil I have lidt ekstra sjovt, kan I lave konkurrencer – kunne være flest point pr. 
person og/eller hold, nærmest flaget m.v. – vi giver gerne forslag. 

Pay and Play, 9 huller 

Banen er en 9-hullers par 3 bane. Meget smukt beliggende, kuperet og med en 
fantastisk udsigt ud over Mariager Fjord. Banen kan spilles af alle uden krav om 
DGU kort.  

Overnatning 

Der er mulighed for at tilbyde overnatning på anlægget, hvor vi råder over 4 
dobbeltværelser. Endvidere er der flere muligheder i nærheden, se på vores 
hjemmeside www.mfgk.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Programforslag/indhold 

Tid, eks. Golfarrangement Par 3 banen 
Kl. 15.50 Velkomst og introduktion til spillet ved PRO(træner), med 

udlevering af udstyr, bolde, scorekort m.m. 
Kl. 16.00 Efterfølgende træning med PRO på driving range og putting green.  

Kl. 17.00 Golfspil/turnering på Pay & Play banen  

Kl. 19.00 Spise, hygge i restauranten – evt. præmieoverrækkelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt Bent Roland Nielsen eller Birte Svanholm på tlf. 72190049 for at 

bestille et golfarrangement eller for at få yderligere oplysninger.                                              
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Udtalelse: 

”Vi havde brug for et afbræk til en firma dag, hvor vi skulle sidde og virkelig 

arbejde igennem.  

For at få lidt sjov, få rørt musklerne og få frisk luft- bookede vi en gang ”Golf  

For Sjov” i Mariagerfjord Golfklub.  

For at give medarbejderne en god oplevelse med ”køllerne”, bolden og 

hinanden.”  

”Startende fra morgenen med rigtig lækkert brød og pålæg der smagte af 

noget. Efter nogle seriøse timer ved mødebordet og en god frokost, gik vi på 

øvebanen.  

Det tog kegler så at sige. De mange medarbejdere der aldrig havde prøvet at 

”golfe” fik den nødvendige instruktion, under en god, kyndig , nærværende og 

effektiv instruktør. ” 

”Vi fik en rigtig dejlig eftermiddag på den smukke bane i sol og regn. Med 

hygge, humor og den fantastisk flotte udsigt over fjorden.  

Banen er virkelig sjov at spille på. Vigtigst af alt – personalet var begejstret!  

De fik styrket sammenholdet og høvlet humoren igennem. Firmaet fik opnået 

det vi kom for - og det var ikke dyrt. ” 

”Imødekommende service dertil. Kvalitet, sjæl og livsglæde er vores mål for 

vore kunder – og det fik vi også denne efterårsdag.” 

”Vi kommer meget gerne igen. ” 

 

De Københavnske Ejendomsselskaber 

Lars Lorentz Nielsen 
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