
GOLF

Med nogle af Danmarks absolut bedste golfbaner er der rig mulighed for 
at få testet golfspillet mens I er i HimmerLand. 

Regler i området og på golfbanen

Når I færdes på stierne ved banerne, skal I være 
opmærksomme på, at I går på et område hvor der 

kan komme flyvende golfbolde, så kig op.
Derudover er det god stil at være stille hvis du 

kommer forbi golfspillere der er i færd med at slå 
til bolden.

Old og New Course er kun for golfspillere
Academy Course er for alle. Udstyr kan lejes.

Der må ikke ”leges” på banerne og i bunkers

Oversigtskort kan hentes i receptionen, så I får en 
god oplevelse, når I færdes i området

Hunde er ikke tilladt på banerne

Golf i HimerLand

• Der kan bookes starttider til alle tre baner på Golfbox 
(max. 28 dage forud.) Ved ophold bookes tiderne sam-
tidig. Betaling er muligt i både golfshoppen eller via 
opholdet.   

• Du kan altid holde dig ajour med banernes status på 
vores website og de sociale medier. 

• Der er 3 PGA golfpro’er i HimmerLand, som tilbyder en 
bred vifte af træning fra golfkørekort, individuelle golflek-
tioner til golfskoler og golfrejser. Det er også muligt at 
booke tid til fitting. 

• Se meget mere om aktuelle golftilbud på vores website 
eller kontakt golfafdelingen direkte for at høre mere eller 
booke en tid.

• Vi afholder golfarrangementer til både små og større 
grupper.Vores baner og faciliteter er placeret i en ene-
stående natur med højt til loftet, skøn forplejning og høj 
service. 
Kontakt: Joan Ejlertsen på mail: joej@himmerland.eu

Golfbiler

• Vi anbefaler, at husejere, der har egen golfbil, max. må køre 
20 km/t. Det er gratis at få bilen indstillet til dette ved at 
kontakte personalet i buggygaragen. 

• Det er muligt at leje golfbil i Golfshoppen. 

• Husk at alle der kører i golfbil skal være fyldt 18 år.

Golfshop

Golfshoppen i HimmerLand er klar med alt i golfudstyr. Vi har 
et bredt sortiment til både kvinder, mænd og juniorer inden for 
både beklædning og udstyr. 

Det er ligeledes muligt at få lavet særligt logomerchandise. 
Kontakt os gerne for at høre mere.

Savner I golfshoppen når I ikke er i HimmerLand, så fortvivl ikke. 
Vi har en webshop med alle shoppens produkter. 

Se mere på www.himmerlandgolfshop.eu

3 proer

I HimmerLand har vi tre golf proer, som alle er klar til at hjælpe 
dig og dit golfspil godt på vej hvad end du er nybegynder eller 
garvet spiller som har brug for lidt ekstra finpudsning.

For at se hvad vores proteam tilbyder kan du besøge
www.himmerland.eu eller scanne denne QR kode:

Ønsker du at booke golflektioner kan du booke gennem GolfBox 
eller scanne denne QR kode:


