
SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB
UPRUUMOGENSTRUUMOGENS PENSTRUUMOGEN PR P

MOGENSTRUP

Åbent Hus 13-14. april
Klubben har brug for flere medlemmer

- og for din hjælp
• Spil en 9 hullers makkerturnering med  
 en Åbent Hus-gæst

• Eller find en ven som ikke er golfspiller,  
 giv vennen en golfoplevelse - tilmeld   
 dig og vennen til en af turneringerne

• Se program for hele weekenden

Golfklubben er nu også på



Program for gæster og medlemmer der deltager i turneringen:

Kl. 10.00 Velkomst for alle og holdinddeling i gården

Kl. 10.15  Udlevering af udstyr, generel instruktion af klubbens trænere

Kl. 10.30 Træning på range, indspils- og puttinggreen – den erfarne spiller vejleder nybegynderen

Kl. 11.30 Gunstart på hul 1-9 (klub medlemmer opfordres hermed til at deltage som makkere)

 Særlige regler for nybegynderne:

 Nybegynderne sættes til hcp. 54

	 Spiller	fra	fremskutte	teesteder	markeret	ved	flag

 Luftslag tæller ikke som andet end prøvesving

 Mulighed for et omslag pr. hul

 Den nye skal anvende min. 5 drives på rundens 9 huller. Markeres på scorekort hvilke  
 der er brugt

Kl.	13.30	 Afrunding	af	turnering	–	og	mulighed	for	frokostbuffet	(egenfinansiering)	
 - udlevering af infomateriale om begyndertræning og fadderordning

9-hullers greensome stableford på banens første 9 huller. Tilmelding til sekretariatet 
senest 11. april.

Åbent Hus 13-14. april fra kl. 10.00-15.00

Dagens golftilbud til Åbent Hus-gæster
.  Prøv om du kan ramme en golfbold
.  Se om du kan få bolden i hul
.  Oplev klubbens topmoderne og højteknologiske træningsudstyr
.  Prøvemedlemskab - 11 uger kr. 600,-*
.  Lynkursus - få golfkørekort på 4 uger kr. 300,-*
* Gratis ved indmeldelse

Spil en 9 hullers turnering med en Åbent Hus-gæst

Vi sætter alle sejl til, for at give de mennesker, der har lyst til at besøge vores dejlige klub, en god 
dag med gode golfoplevelser i et hyggeligt og venligt miljø. Som nævnt i klubbladet er det vigtigt at 
klubben (også i denne weekend) emmer af liv og glade medlemmer. 

Desuden vil der begge dage blive afholdt en 9 huls greensome par-turnering. Turneringen afvikles 
på hullerne 1-9 med gunstart kl. 11.30, hvor et medlem spiller med et ”kommende” medlem. De 
sidste 9 huller er åbne for øvrige medlemmer i dette tidsrum.



Program fra kl. 10.00-15.00 for gæster, der løbende besøger klubben og ikke deltager 
i den planlagte 9 huls turnering:

• Alle faciliteter er for så vidt åbne for medlemmer – dog med fortrinsret for gæster og  
 deres hjælpere

• Der prøves på puttinggreen (turneringsdeltagere har fortrinsret mellem 10.15-11.15)

• Der prøves på driving range (turneringsdeltagere har fortrinsret mellem 10.15-11.15)

• Der prøves på indspilsgreen (turneringsdeltagere har fortrinsret mellem 10.15-11.15)

• Der prøves evt. på par-3 banen

• Pro’erne vil demonstrere deres højteknologiske træningsudstyr

• Der vil være rundvisere, der tager små-grupper rundt på træningsanlægget, klubhuset  
 og banen

• Der er åbent i restauranten – med særlig frokostbuffet fra kl. 13.00

• Der er åbent i shoppen 

• Der er åbent i sekretariatet

• Der uddeles brochurer om begynderkursus og fadderordning 

• Der er mulighed for tilmelding til begynderhold og fadderordning

• Greenkeeperne vil sørge for en smuk bane og godt vejr

Klubben har brug for dig til dels at deltage i turneringen i det omfang der også er gæster, 
der ønsker at spille, dels supplere begynderudvalget med at ”bemande” de forskellige sta-
tioner. 

Da vi også forudser fremmøde af børn og unge, har repræsentanter fra juniorafdelingen 
også meldt deres ankomst for at deltage i weekendens aktiviteter. 

Der	er	stadig	brug	for	flere,	så	hvis	du	ønsker	at	hjælpe	til	ved	Åbent	Hus	enten	som	tur-
neringsdeltager eller som ambassadør omkring træningsanlægget, rundvisningerne m.v., 
bedes du tilmelde dig til sekretariatet på sekretariat@ssgm.dk eller pr. tlf. 55 76 15 95.

Af hensyn til planlægningen bedes du give besked senest på torsdag den 11. april.

Som	skrevet	i	klubbladet,	så	er	det	i	fælles	interesse	at	få	flere	medlemmer	til	klubben;	men	
det er særligt i din interesse, hvis det sker gennem klubbens fadderordning med dig som 
fadder, idet du modtager en af klubbens greenfee-ordninger til eget forbrug som tak for ind-
satsen, så snart det nye medlem er meldt endeligt ind. Læs mere på hjemmesiden: 
http://ssgm.dk/fadderordning/

Program for Åbent Hus-gæster, som ikke deltager i turneringen



Sydsjællands Golfklub Mogenstrup er kommet på Facebook - hvor der bl.a. også annon-
ceres	for	Åbent	Hus	-	husk	at	dele	opslaget.

Alle, som er på Facebook, opfordres til at besøge siden med det samme og bruge den 
aktivt.

Og hvorfor nu det – jo – klubbens Facebook side handler om golf, den handler om dig og 
mig og vores passion for spillet og klubben. En passion, som vi nu kan dele - både med 
hinanden men også med vores venner – så de måske også får lyst til at besøge klubben, ja 
endda blive medlem herude. 

Klubben er kommet på Facebook

Frokostbuffet	fra	kl.	13.00-15.00	på	Åbent	Hus-dagene	...........................................kr. 85,-
Alle er velkomne - også selvom du ikke skal spille golf.

Åbent dagligt
Kom og nyd et krus kaffe og en kage eller en kold fadøl på terrassen, og nyd den dejlige 
udsigt over banen.

Frokost inde, ude eller med hjem
Vi har valgt 3 lette retter, som man kan tage med hjem til en go’ pris.  
I april og maj er det Burger, Stjerneskud eller Clubsandwich.

Klubbens restaurant

Pitch & Put


