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De unge fra 5 til 25 år
Et slaraffenland for de små og barnlige sjæle.
Golf er også for de helt små, som ofte prøver
kræfter med golf første gang sammen med
deres forældre. Det kuperede terræn er en
stor, uudnyttet legeplads med fri adgang i alle
dagens timer – året rundt. Vi tilbyder træning
to gange om ugen, hvor vi ser mange venskaber opstå. Med de mindste har vi fokus
på kropsbevidsthed og en legende tilgang
til golfsporten. I 12-års-alderen har vi større
fokus på udvikling og teknik, og det er typisk
også i disse år, vi opdager talenterne. Udstyret, der passer til alderen, kan man låne mod
et depositum, så man ikke skal investere i nyt,
når børnene vokser.
Golf fra 25 år og op
Vi ser flere kvinder i denne alderskategori spille
golf end tidligere, og vi kan tilbyde hold ude-

lukkende for kvinder med en kvindelig træner. Golf
er for alle, også for de – typisk elitesportsfolk – som
har brug for at drosle ned i en periode, eventuelt
på grund af en skade, men som stadig gerne vil
holde konkurrencegenet ved lige og kroppen i form.
Golfsæsonen er fra 1. april til 1. november. I vinterhalvåret er det muligt at træne indendørs.
Club Mulligan
– en erhvervsklub for golfentusiaster
Club Mulligan er et uformelt mødested for erhvervsfolk med golf som omdrejningspunkt. Der
bliver netværket på golfbanen og løbende afholdt
arrangementer og inviteret på spændende sponsorrejser til gode golfsteder. Der er forskellige typer af
sponsorater, men læs endelig mere herom på vores
hjemmeside.

BLIV MEDLEM AF
RANDERS GOLF
– vi har plads til mange nye
gode bekendtskaber
Randers Golf har siden 1958 lagt baner til
uanede mængder golf. Hvis de majestætiske
træer, der favner det kuperede terræn, kunne
tale, ville de berette om årtier med golf, hygge
og morskab, spændende turneringer, debutanter, nye relationer og et stærkt fællesskab.
Golf er for alle, uanset alder og køn, og med
mere end 1200 medlemmer er der grobund
for nye bekendtskaber på tværs. Men vi har
altid plads til flere medlemmer – her er ingen
venteliste – som ønsker at prøve kræfter med
golf og har lyst til at blive en del af et stærkt
fællesskab med golf som omdrejningspunkt.
Er det svært at komme i gang? Skal jeg investere i en masse udstyr? Nej, vi sørger for,
at du bliver klædt godt på, inden du går på
banen første gang. Du behøver ikke selv gå ud
og investere i udstyr. Mod et depositum kan
du låne udstyret af os og samtidig være sikker
på, at det passer til din størrelse og dine evner.
Vi kører løbende opstart, så du får en introduktion til slag, udstyr og bane, inden du skal gå
dine egne runder.

Klubber i klubben
Du kan også møde op i en af de etablerede klubber, som i løbet af ugen
mødes til hygge og golf. I skrivende
stund har vi følgende klubber i klubben, men flere kan komme til:
•
•
•
•
•

Young Guns fra 20+ til 60
Mandagsseniorerne
Tirsdagspigerne og -damerne
Onsdagsherrerne
Torsdagsseniorerne

GOLF ER MEGET MERE
END ET SPIL
– golf er fællesskab, hygge og masser af samvær

Efter en hård dag på golfbanen, trænger du til
at koble af med vennerne, inden I skal hjem.
Restauranten lægger op til hyggeligt samvær på
terrassen. Her summer af liv, og mange medlemmer nyder et glas vin, en kold øl og eventuelt et
måltid mad efter dagens runde.

Restauranten er omdrejningspunkt for det sociale liv før og efter et slag golf. Det er også her,
forskellige klub-arrangementer afholdes og Club
Mulligan-medlemmer mødes til middag, morgenmad eller frokost i forbindelse med et arrangement.

Erhverv og Bolig Byg A/S støtter Randers Golfklub,
fordi vi vil sporten og støtter op omkring det lokale
samarbejde mellem sporten og erhvervslivet.
Randers Golfklub er kendetegnet ved god service,
lækker restaurant og dygtige trænere. Banen, som
er omgivet af Fladbro Skov, gør oplevelsen i klubben
helt speciel, og klubbens restaurant er et godt sted
at mødes med kunder og andre interessenter.
Erhverv og Bolig Byg A/S er en ressourcefuld byggevirksomhed etableret af de to kendte og erfarne
byggefolk Christian Paulsen og Jacob Riis Sørensen.
Selskabet, som har base i Randers, blev stiftet i
2019 og har allerede opført flere vellykkede
projekter i det øst-, midt- og nordjyske.

aspekter i byggeprocessen. Fra professionel sparring
om byggeopgavens idé og modningsfase til tilbud
og opførelse. Vi arbejder for at give kunden en større tryghed i sine økonomiske beslutninger.
Erhverv og Bolig Byg A/S er i konstant udvikling
grundet den store efterspørgsel, og vi opfører p.t.
bolig- og erhvervsprojekter i Aarhus, Viborg,
Hadsten og Galten.
Erhverv og Bolig Byg A/S ønsker at blive opfattet
som en seriøs samarbejdspartner og samarbejder
udelukkende med virksomheder, der opfylder kravene til gældende overenskomster med deres ansatte.

Erhverv og Bolig Byg A/S opfører stort set alle typer
af byggerier i hoved- og totalentreprise fra 5-150
mio., herunder boligbyggerier, renoveringsopgaver,
halbyggerier, dagligvarebutikker m.m. Virksomheden
bygger primært i hoved- og totalentreprise.
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Erhverv og Bolig Byg A/S fokuserer på området
øst-, midt- og nordjylland, hvor vi kan tilbyde vores
kunder en samarbejdspartner, der kan håndtere alle
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