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Himmelbjerg Golf Club

Lad Himmelbjerg Golf Club skræddersy jeres personlige firmaarrangement.
Vi har løsningen på medarbejder- og kundepleje, og en invitation til en
dag på vort golfanlæg kan vise sig at blive en stor oplevelse for medarbejdere og samarbejdspartnere. Vi kan tilbyde jer muligheden for at
opleve en anderledes arbejdsdag med masser af frisk luft og en god,
sjov og aktiv oplevelse for alle samt en god investering for virksomheden.
Vi kan sammensætte arrangementet efter jeres ønske, ligesom vi også
kan tilbyde mødefaciliteter.
Himmelbjerg Golf Club består af Himmelbjergbanen - en 18-hulsbane
til den erfarne golfspiller og Bakbjergbanen, som er en 9-huls Pay &
Playbane, som også er for den, der aldrig har prøvet at spille golf før.
Begge baner kan sikre, at alle får en både sjov og udfordrende dag. Vi
kan tilbyde jer muligheden for at kombinere medarbejderpleje med
masser af frisk luft og en god naturoplevelse.
Alt det praktiske skal vi nok tage os af - hejsning af firmaflag, reklamebanner, bespisning, startlister osv.

Et forslag til dagsprogram kunne være:
kl. 08.00
kl. 09.00
kl. 10.30
kl. 14.00

velkomst, information og morgencomplet
matchstart for øvede spillere på Himmelbjergbanen og
undervisning for begyndere
turnering for begyndere på Bakbjergbanen
frokost i restaurant Mulligans med evt. præmieoverrækkelse

Prisen for et arrangement er fra kr. 550 pr. person og indeholder typisk:
•

greenfee

•

tjek-in

•

instruktion fra træner til begyndere

•

startlister

•

leje af golfsæt til begyndere

•

navneskilte

•

bolde på drivingrange

•

scorekort

•

morgencomplet

•

baneguides

•

frokostmenu

•

resultatelister

Ovennævnte er alene et forslag, og kan tilrettes helt efter jeres ønske.
18-hulsbanen kan lukkes til jeres firmadag, hvis mere end 60 deltagere
benyttet banen. Ved mindre antal vil der blive lukket i begrænset omfang, således at alle kan spille i samme tidsrum.
Firma-arrangementer afholdes primært på fredage.

I den smukke og rekreative natur tæt ved Himmelbjerget ligger Himmelbjerg Golf Club med Danmarks højeste beliggende greens og
teesteder.
•

På Himmelbjergbanens 18 huller får den etablerede golfspiller
mere end almindelige golfudfordringer.

•

På Bakbjergbanens 9 huller får både begyndere og øvede mulighed
for at spille på en “rigtig bane”, uden at være medlem af en klub.

•

Udstyr kan lejes.

Forkæl dine medarbejdere
med en spændende og hyggelig dag på golfbanen.
Vi glæder os til at byde jer velkommen
i Søhøjlandets smukke og rekreative natur.
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