
 
Mikro golf for 3 – 9 årige 
 
Start 2. Pinsedag d. 16. maj kl. 16.00 - 17.00. Herefter hver søndag kl. 10.00 - 11.00 
  
 
Efter et par års fravær kommer golf for de 3 – 9 årige igen på programmet i Mollerup Golf Club.  
 
Mikro golf er for børn og børnebørn af klubbens medlemmer. Men børnenes legekammerater er 
også velkomne, selv om de måske ikke er velsignet med et golfspillende familiemedlem i Mollerup.  
 
Det koster ikke noget at være med, så bare mød op. Invitationen gælder også forældre eller 
bedsteforældre, der forventes at hjælpe til med de planlagte aktiviteter. 
  
Både leg og golf 
Micro-golf er helt på mindre børns præmisser. Derfor er der mindst ligeså meget leg, som der er 
golf.  
Vi laver gerne et par aktiviteter per gang, som børnene kan vælge mellem. Det kan være alt fra at 
stå og slå bolde op træningsbanen, til at løbe forhindringsløb med en ske og en golfbold.  
Er vejret mere til at være inde, spiller vi spil og tegner golftegninger, laver puttekonkurrence, eller 
spiller måske kroket eller andet.  
Altså aktiviteter, der forhåbentlig kan give børnene lyst til udforske golfspillet, men også tager 
hensyn til behov for leg og forskellig koncentrationsevne. 
 
Tid og sted 
Vi starter 2. Pinsedag, den 16. maj kl. 16 – 17.  
Derefter fortsættes hver søndag kl. 10 – 11 i sæsonen, dog med en pause i skolernes 
sommerferie.  
Vi mødes hver gang ved puttegreenen ved hul 10. 
 
Misser man opstarten i maj gør det ikke noget. Micro golf er åbent for deltagelse og opstart hele 
sæsonen. 
 
Se alle datoer andet sted på hjemmesiden. 
 
Vil du assistere ind imellem?  
Hvis du kunne tænke dig at assistere fra tid til anden, så giv endelig en tilbagemelding til 
bestyrelsesmedlem Ulla Køpfli. Vi kunne godt bruge et par ressourcer mere til at løfte opgaven. 
Kort sagt – kom frisk! 
  
Brugt udstyr og sponsorater modtages 
Er der nogen, som kunne tænke sig at donere brugt golf udstyr, kroket spil eller lign. liggende til 
børn i alderen 3-9 år, modtages dette med største taknemlighed. 
Har man lyst til at sponsorere et større eller mindre beløb til indkøb af is til børnene på en varm 
sommerdag, et sæt Mollerup golftrøjer, en golfkølle eller bolde eller andet, så er dette også meget 
velkomment, og børnene vil være meget taknemmelige! 
  
Nærmere information om opstart følger tættere på d. 16. maj. 
  
De bedste hilsener på Mikroernes vegne, 
Søren Eriksen, Kristian Budolfsen og Eva Bundegaard 


