
 

Priser - 2020 

Pris pr. deltager 300 kr. excl.  mad/drikke/præmier - for det omtalte program 
fra forrige side. Der er også mulighed for at leje hele golf-anlægget 

Der er mulighed for at købe et all. inklusive – indeholder samme som program 
fra forrige side samt øl, vin, vand, forplejning på banen, stor morgenbuffet og 
stor frokostbuffet – pris pr. deltager 775 kr. 

Banner over hulvej med firmalogo (evt. ”Velkommen / Tak for i dag”)              
300 x 600: 1.800 kr. 

Andre muligheder for at skabe en spændende company day: bl.a. Beat The Pro 
og Clinic ved PRO, grillhytte, speciel forplejningsvogn 

Forplejning: 

Morgenbuffet – kan indeholde div. æg, juice, pålæg, ost, marmelade, rugbrød 
samt kaffe og the – priser fra 75 kr. 

Tag  selv-buffet efter ønske, priser fra 155 kr.                                        

Forplejning fra servicevogn- drikkevarer/ slik/ sandwich efter forbrug 
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Company day 

Giv dine kunder, gæster eller personale en helt enestående oplevelse, når du 
skal afholde Company day. Vi lover dig at vores anlæg, med Danmarks bedste 
udsigt, super faciliteter og ikke mindst et ekstremt spændende baneanlæg, vil 
give dig og dine gæster en oplevelse ud over det sædvanlige – og vil give 
goodwill, så dine gæster ikke glemmer dig for det arrangement 

Målet er at give dig og din virksomhed en god oplevelse, vi sørger for at det 
praktiske kører optimalt, så du også kan nyde denne dag. Vi vil på grundlag af 
dine ønsker, tilpasse et program, så både øvede som uøvede gæster vil få en 
dejlig golfoplevelse. 

Efter ønske kan vi klare alt fra invitationer, udskrivning af startlister og 
scorekort , opstille reklameskilte, hejse logoflag, sørge for udfærdigelse af 
resultatlister og sørge for gaver til præmieuddelingen. 

Mariagerfjord Golfklub 

Er en af Danmarks nyere golfbaner, anlagt i de smukke omgivelser ved Mariager 
fjord .  

Banen, 18 huller 

Det er en smuk, kuperet bane med mange spændende og tekniske udfordringer 
til golfspillere på alle niveauer. Banens længde er på 5.587 meter fra gul tee. 
Banens par er på 71 og den gældende banerekord er på 65. Se luftfotos af alle 
huller på www.mfgk.dk . Af LeadingColfcourses i 2020 kåret som 5. bedste i DK. 

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. Er ideel til personale/firma arrangement. 

Overnatning 

Der er mulighed for at tilbyde dine gæster overnatning på anlægget, hvor vi 

råder over 4 dobbeltværelser. Se overnatningsmuligheder på www.mfgk.dk 

 

Programforslag/indhold 

Tid Begyndere Golfere med DGU kort 
Kl. 08.00 Velkomst med udlevering af udstyr, 

bolde, scorekort m.m. 
Velkomst med udlevering af 
baneguide, scorekort m.m. 

Kl. 08.15 Morgenbuffet Morgenbuffet 

Kl.09.00 Introduktion til spillet ved PRO med 
efterfølgende træning på driving 
range og putting green. 
Golfspil/Turnering på Pay and Play 
banen samt forplejning fra 
servicevogn under spillet 

Gunstart på 18 huls banen med 
forplejning fra servicevogn og 
eller grillhytte under spillet  

Kl. 13.30 Frokost med præmieoverrækkelse og 
efterfølgende hygge 

Frokost med 
præmieoverrækkelse og 
efterfølgende hygge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

bestille en Company day eller for at få yderligere oplysninger.                              

                 

http://www.mfgk.dk/

