Til virksomheder og deres personaleforeninger
Barløseborg Golfklub inviterer til nye samarbejder, hvor din virksomhed får mulighed for
at tilbyde Jeres medarbejdere eller kunder et par spændende golfoplevelse.
Åben Golfbane
Din virksomhed får mulighed for at invitere til et arrangement for medarbejdere eller
kunder på Barløseborg Golfbane. Her vil vores trænere demonstrere golfspillets herlig
heder og deltagerne får mulighed for at øve sig på træningbanen og derefter spille et par
huller på 9-hulsbanen. Herefter er der mulighed for at nyde let traktement eller lignende i
Tee Time Café & Restaurant, evt. som et møde, hvor vi stiller av-udstyr til rådighed.
Arrangementet finder sted efter nærmere aftale - og Jeres omkostninger er alene udgifter til forfriskninger og eventuel fortæring – efter individuel aftale med restauranten.
Golfkørekort til medarbejdere og kunder
Din virksomhed eller personaleforening får mulighed for at invitere medarbejdere eller
kunder til et virksomhedsspecifikt undervisningsforløb med henblik på at erhverve spilletilladelse på golfbanen for jeres medarbejdere eller kunder.
Et sådant forløb til erhvervelse af golfkørekortet omfatter:
• 4 x 1,5 timers undervisning i golf af professionelle trænere.
• 3 regellektioner á 1,5 time.
• Gratis lån af golfsæt.
• Fri adgang til klubbens 9 huls bane (Pay- og Play banen) i undervisningsforløbet. (Man
må spille hver dag hvis man har lyst - normalpris 150,- pr. dag på Pay- og Play banen)
• Frie træningsbolde på driving range (træningsbanen). Træn så tit du vil.
• Fri adgang til alle klubbens faciliteter.
• Tilknytning til en kontaktperson.
• Deltagelse i ugentlige begynderturneringer
• Velkomstpakke med regelbøger mm.
Vi tager hånd om deltagerne fra 1. mødedag med begynderinformation og opfølgning
hen ad vejen. Kontaktpersonen følger deltageren ud på banen og hjælper med at forstå
spillet. Efter 4 uger begynder deltageren sammen med andre spillere at deltage i begynderturneringer.
Hele forløbet forventes afsluttet på ca. 8 uger og tilbydes til en pris på 250,- kr. pr.
deltager med min. 5 deltagere. Tilbuddet gælder også for ægtefæller og børn til medarbejderne i din virksomhed.
Vi håber, at din virksomhed eller jeres personaleforening vil være interesseret i et eller
begge ovennævnte tilbud og ser frem til at høre fra Jer.
Med venlig hilsen
Barløseborg Golf Klub
Formand Arne Jakobsen
KONTAKT:
Arne Jakobsen - tlf. 4061 1414 - E-mail: formand@bbgolf.dk
Sekretariatet - tlf.: 6479 1224, tryk 3 - E-mail: post@bbgolf.dk

