
Klubben søger frivillige  
hjælpere/mentorer til nye golfere i 2023  
  
  
  
 

Bøtø Ringvej 2 
4873 Væggerløse 

Tlf.: +45 54134183 
Mail: sekretariatet@marielystgolfklub.dk 

www.marielystgolfklub.dk 

Den 14. marts 2023 

Kære medlemmer 
 
Marielyst Golf Klub har besluttet at indgå i et samarbejde med ÆldreSagen i Nykøbing Falster og Sydfalster om at 
tilbyde og gennemføre et golfintroduktionsforløb for Ældresagens medlemmer i området efter nogenlunde samme 
koncept, som klubben hvert år gennemfører golftræning for prøvemedlemmer sommeren igennem. 
 
Introduktionsforløbet tænkes gennemført i perioden fra midt april til slut juni for mellem 8 og 16 deltagere.  
De første 6 uger tilbydes træning i udslag, indspil og putting og med mulighed for spil på Pay & Play banen efterføl-
gende under supervision af frivillige hjælpere. 
 
En forudsætning for at løse denne opgave og give klubben mulighed for at hverve nye medlemmer er imidlertid, at 
der er medlemmer, der har tid og lyst til at hjælpe til.  
 
Er dette noget for dig så kontakt: 
 

Formanden for Begynderudvalget Gerner Abildtrup på telefon 22121431 eller på mail: g.ab@live.dk 
 
Der vil i slutningen af marts/starten af april blive indkaldt til et orienteringsmøde om opgavens løsning. 
 

 
Desuden afvikler klubben Golfens Dag 
 

søndag den 23. april 2023 fra kl. 10:00 – 13:00 
 

hvor der ligeledes skal bruges frivillige hjælpere til at ”underholde” de forhåbentlig mange gæster på dagen. 
 
Endelig gennemfører klubben naturligvis også i 2023 uddannelsesforløb for prøvemedlemmer sommeren igennem 
startende fra tirsdag den 9. maj kl. 16:00 med teori og fra kl. 17:00 med praktik sammen med Harry. 
 
Mange har allerede meldt sig som frivillige hjælpere til Golfens Dag, ligesom der sikkert også er mange, der allerede 
forventer at hjælpe til på tirsdag aftener til begyndertræning og i Kaninklub. 
 
Der er brug for ALLE, der har tid og lyst til at hjælpe med begyndertræningen, uanset om det er medlemmer i Ældre-
Sagen, gæster på Golfens Dag, gæster til gratisgolf tirsdag aften i juli måned eller undervisning af prøvemedlemmer 
sommeren igennem. Klubben har brug for alle de nye medlemmer som vi kan få. 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Erik Nordahl-Pedersen 
Formand MGK 
Email: formand@marielystgolfklub.dk 
Mobil: +45 28904270 


