
Golfens Dag 2017 i Harre Vig Golfklub. 

30. april 2017 fra kl. 13.00 

Golfens Dag er en landsdækkende ”Åbent Hus dag” for de klubber der er 
tilmeldt dagen. Harre Vig Golfklub er tilmeldt Golfens dag og står derfor 
klar til at modtage nye der ønsker at afprøve, om det er sporten de kan 
finde sig tilrette med.  

Dansk Golf Union(DGU) markedsfører golfsporten som: Golf er livslang 
kærlighed.  Golfsporten har 151.000 medlemmer fordelt på 190 
medlemsklubber. 46 klubber er placeret i Midtjylland og repræsenterer 
36.384 medlemmer. 

Harre Vig Golfklub har ca. 550 aktive medlemmer og placeret i virkelig 
naturskønne omgivelser ned til Harre Vig og med udsigt til fjorden fra 
store dele af banen. På vores hjemmeside kan man se live webcam 
scanne banen fra klubhuset ud over hul 1 og 18. Dronevideo viser alle 
hullerne fra luften og giver et godt billede af bane på forskellige 
årstider. I 2017 blev Harre Vig Golfklub kåret som 3. bedste golfklub af 
Golfhäftets medlemmer (90.000 af deres medlemmer havde stemt)  og 
det er vi meget stolte over. Golfcafeen har lige netop fået en ”Elite 
smiley” af Fødevarerstyrelsen.  Det er vi også stolte over. 

Harre Vig Golfklub har 20 års fødselsdag i år, som fejres ved en 
fødselsdagsmatch den 19. august.  

På Golfens dag vil vores protræner Joe Nørskov være til stede, samt 
nogle af vores hjælpetrænere og medlemmer være behjælpelige med 
andre praktiske opgaver som modtagelse og rundvisning i klubben. Vi 
kan tilbyde vores gæster en tur rundt på vores flotte naturskønne 
golfbane i golfbiler.  



På træningsbanen får du mulighed for at slå nogle bolde og få 
instruktion i, hvordan man rammer den lille bold. 

Der vil være kaffe og brød til alle gæsterne i Golfcafeen. Gratis lån af 
golfudstyr på træningsbanen og hvis du ønsker at blive golfspiller, så har 
vi også et fantastisk tilbud, så du meget hurtigt kan erhverve dig 
golfkørekortet. 

Golf er god motion, frisk luft, gode naturoplevelser og et dejligt socialt 
samvær, og vi bestræber os på, at alle føler sig velkomne i klubben. 

Så mød op på Golfens dag eller andre af vores Åbent Hus dage (første 
søndag i hver måned). Påklædning efter vejret. Yderligere info på 
www.harreviggolf.dk eller 97571166. 

Venlig hilsen 

Poul Møller Hansen 

PR ansvarlig 

 

   

 


