
 

Et godt tilbud til en aktiv ferie for campister, 

sejlere, forældre og bedsteforældre 

Spil golf—så tit du vil—i 3 måneder (f.eks. Maj-juni-juli) på vores flotte 9 hullers 

Pay and Play bane i Løgstør Golfklub. 

I kan få en rundvisning forinden på vores baneanlæg—se Pay and Play banen, og 

få anvist udstyr, samt udleveret bagmærke, som skal medbringes hver gang I 

spiller. 

Pris kun 800 kr. inkl. leje af udstyr.  

Tilbuddet gælder for en husstand op til 4 personer pr. hold. 

Tilmelding kan ske til info@logstorgolfklub.dk eller tlf. +45 9867 9200, hvor 

yderligere information også kan indhentes.  

Viborgvej 130, Ravnstrup, 9670 Løgstør 

Mail: info@logstorgolfklub.dk 

Www.logstorgolfklub.dk 

Tlf. +45 98 67 92 00 



Vejledning til AKTIV FERIE i Løgstør Golfklub. 
 

Tak fordi du har erhvervet adgang til vores AKTIV FERIE tilbud til campi-

ster, sejlere, forældre og bedsteforældre og øvrige interesserede. 
 

Dit adgangskort dækker følgende: 

Adgang til klubbens udslags– og indspilsbane 

Adgang til klubbens puttebane 

 Gratis rangebolde—må kun bruges på udslagsbanen 

Adgang til klubbens 9 hullers Pay and Play bane 

Gratis udstyr som bag, jern og putter 

Adgang til klubhuset 

 

 

 

Udslagsbolde må ikke anvendes på Pay and Play banen. 

Max 4 personer/spillere pr. hold 

Tag hensyn til andre—luk igennem ved hurtigere bolde 

Slå aldrig før øvrige spillere er i god afstand bag ved slagretningen. 

Golfvogne, bags osv. må ikke køres eller placeres på teesteder og 

greens. 

God fornøjelse 

Tlf. 98 67 92 00 

info@logstorgolfklub.dk 

Www.logstorgolfklub.dk 



Deltag i Junior Golf i Løgstør 

Golfklubtræner hver mandag fra kl. 

16.00 -  Første gang 25.4.2022 

• 1. time med Pro træner Allan Høgh 

• 1 time spil på bane eller andre sjove 

træningsøvelser, sammen med klub-

bens Junior træner Michael Bagge. 

• Du møder bare op i klubben, så skal 

Michael nok tage godt i mod dig. 

• Du kan låne golfsæt i klubben. 

• Som medlem har du adgang til Pay 

and Play bane og træningsanlæg 

inkl. Gratis bolde på udslagsbane. I 2022 koster det kun kr. 514 

årligt at deltage. 

De 2 første dage er 

gratis, så du kan se om 

det er noget for dig. 


