
- meget mere end golf
Møder,	kurser,	firmafester,	events
(Company	day	&	golf	for	sjov)
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Læs mere på mollerupgolfclub.dk

Skal du eller din virksomhed holde firmafest, 
møder, reception eller andre arrangementer, 
så gør det i Mollerup Golf Club
Er du ansvarlig for din virksomheds møder, fester, events eller andre arrangementer, får du nu mulighed for 
at opleve Mollerup Golf Club på en helt ny måde.

Gør faciliteterne i MGC til en del af dit arrangement – vi har en dejlig golfbane gode træningsfaciliteter, dejlige nye  
mødefaciliteter med projektor, lærred og alt i AV-udstyr med  plads fra 8 - 125 personer. 
Byd dine gæster velkommen i Restaurant Mollerupgaard med panoramaudsigt over golfbanen og Egådalen.

Der er mange muligheder:

•	 hold	dit	møde	i	MgC	med	udsigt	over	golfbanen	og	egådalen

•	 Benyt	restauranten	og	byd	dine	gæster	på	fantastisk	mad	og	et	glas.

•	 Få	ny	energi	og	inspiration	-	benyt	vores	fantastiske	golfbane	eller	træningsfaciliteter.

•	 Køb	en	Company	day	og	fyld	banen	med	dine	egne	gæster.

•	 hold	din	firmafest	–	julefrokost	i	MgC’s	dejlige	festlokaler.



“Danmarks hyggeligste 
golfklub - kun 9 km. fra 
rådhuspladsen i Aarhus

“



Vores medarbejdere hjælper med at tilrettelægge og gennemføre dagen præcis, som I ønsker, bl.a.  
med forplejning, udskrivning af scorekort, startlister, opgørelse af turneringer og opstilling af præmiebord.

Prisen afhænger af, hvordan arrangementet bliver sammensat til netop din virksomhed, så kontakt os på 
8678 5556 og få et uforpligtende tilbud Vi glæder os til at byde jer 
velkommen på vores dejlige golfanlæg og vil gøre alt for, at I får en 
uforglemmelig dag!

iNdiVidueL	pLaNLÆgNiNg	

Ved indgåelse af aftale om et firma-arrangement, tager vi os god tid 
til at udarbejde et program efter kundens ønsker og behov – uanset 
om der er tale om et større eller mindre arrangement. I Mollerup Golf 
Club hjælper vi dig med at skabe rammen om en vellykket dag.

Company Day MGC
TiLByd	JeReS	MedaRBeJdeRe,	FoRReTNiNgSFoRBiNdeLSeR,	KuNdeR	eLLeR	
aNdRe	eN	hyggeLig	goLFdag	på	MoLLeRup	goLF	CLuBS	deJLige	aNLÆg.



 “Golf for sjov” arrangementer er blevet stadigt mere populære og ikke uden 
grund. Er man en gruppe, stor eller lille, som kunne tænke sig 3 spændende og 
udfordrende timer på golfbanen.

Man får mulighed for at stifte bekendtskab med udfordringerne på golfbanen og 
få smag for den konkurrencemæssige som sociale del af golfspillet.

Program:

•		Velkomst og udlevering af udstyr
•		Introduktion
•		1 times træning på Driving Range med klubbens pro Søren Jensen
•		Putting konkurrence
•		Golfturnering på ”Pay and Play” banen
•		Afslutning med præmieoverrækkelse
•		Eventuel spisning i klubhusets restaurant Mollerupgaard

Start og/eller slut dagen af med god mad og drikke hos restaurant Mollerupgaard, 
hvor der også er mødelokaler med plads op til 125 personer og AV udstyr m.v. til 
rådighed.

”Golf for sjov” passer fint ind i et dagsprogram med salgsmøde, undervisning eller 
anden faglig aktivitet, som f.eks. teambuilding.

Det eneste, gruppen (min. 6 personer) skal medbringe, er relevant påklædning/
fodtøj og godt humør. Pris pr. person: 200,- kr. – inkluderer lånt udstyr og for dem, 
der er lækkersultne, så kig ind i vores fantastiske restaurant Mollerupgaard eller få 
et tilbud oven i hatten. 

Vores Pro Søren Jensen står for Shoppen, som har det nødvendige udstyr til, at 
kunder ved køb af nyt udstyr får det rigtige. Hos Søren kan det, under kyndig 
vejledning, prøves på vores driving range.
Udover køller og jern har han selvfølgelig også alt i tilbehør samt beklædning.

Samtidig med at bestyre Shoppen og være træner for klubbens medlemmer, er 
det Proèn der står for den golfmæssige del af vores golfevents, Golf for Sjov og 
Company Day. Det er bl.a. undervisning på driving rangen, puttekonkurrence og 
match på vores ”Pay and Play” bane.

Pro Søren Jensen har mange års erfaring i at træne alt fra ikke-golfere til den 
professionelle golfspiller. Søren glæder sig til at møde jer i Shoppen eller på 
driving range.

Golf for sjov - også for dem,  
der aldrig har prøvet golf!

proshop

hyggeLigT	SaMVÆR	Med	KoLLegaeR,	VeNNeR,	FaMiLie		
eLLeR	FoRReTNiNgSFoRBiNdeLSeR	på	MoLLeRup	goLF	
CLuBS	”pay	aNd	pLay”	BaNe.



Byd dine ansatte eller kunder velkommen i de skønne omgivelser der omkranser Mollerup Golf Club. 
Det er muligt at booke vores faciliteter og lokaler der rummer plads til alt fra 8 til 125 personer.

FiRMaFeSTeN	eLLeR	JuLeFRoKoSTeN

Skal dine ansatte bydes på noget specielt i forbindelse med for eksempel firmafest/arrangement, så er vores 
”Golf for sjov” arrangement en rigtig god mulighed for en anderledes oplevelse.

Golf for sjov kan kombineres med f.eks. golftræning, spil på Pay and Play bane og  forskellige konkurrencer 
med afsluttende præmie. Det hele afsluttes med mad og drikke i vores populære Restaurant Mollerupgaard.

CaFé	og	TeRRaSSe

I cafeen er der plads til 34 siddende gæster. 
Ud over indendørsservering har vi mulighed 
for udeservering på vores dejlige solterrasse
Her har vi plads til mere end 100 gæster.

ReSTauRaNT

Mollerupgaard har stor erfaring med selskaber, 
og kan i vores fantastiske restaurant dække 
borde til 125 personer. Vi har panoramaudsigt
over golfbanen, skøn natur og Egådalen. 
Her er plads til både scene, bar, musik m.m.

Mollerupgaard

firmafester, Møder og kurser 
eller andre arrangementer

www.mollerupgaard.dk



reference
”Tusind tak for lån af det dejlige lokale med udsigt til 1. tee og tak for den 
fremragende service. Vi følte os i den grad velkommen hos jer og har intet at 
sætte en finger på fra vi kom til det slut
Peter K. Nielsen, Aarhus Kommune, Dagtilbud Skovvang 2013

”Som deltager for Jytas, vil Lars og jeg, gerne takke for nogle meget dejlige golf sammenkomster. 
Det har været nogle rigtige hyggelige timer, som vi har haft på jeres skønne anlæg. Ud over golfen, 
og de efterfølgende fine traktementer, så er det nogle behagelige og søde mennesker, som vi spiller 
med og imod. Vi kan kun varmt anbefale, den måde  I afvikler arrangementerne på. Vi vil også 
gerne takke, for den i mødekommede og venlige modtagelse vi har fået af dig Jan. ”
Lars og Henrik, JYTAS

Kontakt
Vi ser frem til at besvare dine spørgsmål og sørge for, 
at I får netop det arrangement, der matcher jeres behov 
og ønsker

Jan Lauridsen

Tlf. 8944 9491

jl@mollerupgolfclub.dk

Hanne Jakobsen

8678 5556

hj@mollerupgolfclub.dk

Søren Jensen

Tlf. 2421 1908

frshop@oncable.dk

www.mollerupgolfclub.dk



Mollerup Golf Club · Mollerupvej 7 · 8240 Risskov · tlf. 86 78 55 56
info@mollerupgolfclub.dk · www.mollerupgolfclub.dk

Bliv en del af 

Mollerup Business Club, 
- hvor forretning og netværk mødes.

Bliv en del af Mollerup Golf Club Sponsorteam og få adgang til et spændende erhvervsnetværk, 
arrangementer, fordele m.m.  
– Et nyt klubhus med fantastiske lokaler, og 1.200 medlemmer danner rammerne for de mange 
muligheder MBC tilbyder.

•	 Få	unikke	golfoplevelser	på	Mollerups	flotte	golfanlæg	–	for	dig,	dine	kunder	og	samarbejdspartnere

•	 Skab	et	personligt	og	forretningsmæssigt	netværk	–	med	andre	der	deler	din	passion	for	golf

•	 Få	øget	synlighed	omkring	din	virksomhed	–	et	bredt	og	attraktivt	kundesegment

Ring	og	hør	nærmere	om	de	mange	spændende	muligheder	i	MBC.
Kontakt	Jan	Lauridsen	på	TLF:	86	78	55	56

Mollerup Golf CluB
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