
 

 

Nyhetsmail september 2021 
Gratis spill Mandal Golfklubb 

Da er vi allerede kommet til september og avtalen vi har med Mandal Golfklubb om gratis spill er nå 

avsluttet for sesongen. Det er fullt mulig å spille i Mandal utover høst og vinter, men husk at du nå 

må betale greenfee. Vi ønsker å takke Mandal GK for et supert samarbeidet og ser frem til nytt 

samarbeid i 2022. 

Åpning av driving rangen 

Endelig begynner det å nærme seg åpning av den oppgraderte driving rangen vår. Dessverre ble det 

store forsinkelser på leveransen av sikkerhetsnettet og selv om vi bestilte dette i begynnelsen av mai 

med levering tidlig juli, har Covid-19 sørget for at vi ikke fikk dette før forrige uke. Rangen ser veldig 

fin ut og vi håper at mange tar turen for å trene litt siste del av sesongen. 

Vi kjører nå også et tilbud på rangen hvor vi selger årskort for hele neste sesong og at du får resten 

av 2021 med på kjøpet. Prisen på årskortet er kr. 1.500,- og bare å komme innom ProShop så fikser vi 

dette til deg. Ønsker du ikke årskort, har vi 50% rabatt på kredit som fylles på Solokortet. Sistnevnte 

tilbud gjelder frem til 15. september. 

Viktig! Selv om vi har fått nye og høyere nett på rangen er det fortsatt ikke tillatt å slå baller over 

nettet. Husk å rope «FORE» om du slår baller som kan gå inn på hull 9. 

Nytt driftsbygg og innendørs golfsenter 

Bygget er blitt veldig bra og det jobbes nå på spreng med å innrede både 1. og 2. etasje. Vi regner 

med at i løpet av de neste ukene vil det skje veldig mye og vi prioriterer nå å få ferdig 2. etasjen slik 

at det nye innendørs golfsenteret er klart til vintersesongen. Det er bestilt inn tre nye Trackman 

golfsimulatorer som skal være på plass innen åpning. Vi vil i god tid før åpningen av senteret komme 

med litt informasjon om de forskjellige aktivitetene og tilbudene som vil være i bygget gjennom 

vinteren. 

PS! Det er relativt mye som skal gjøres på det nye bygget den neste måneden og hvis du har lyst til å 

være med å hjelpe litt, setter vi selvfølgelig stor pris på dette. Vi kommer til å arbeide på bygget både 

på dagtid og kveldstid, så bare å ta kontakt med oss om du har mulighet og anledning 

(Kontaktinfo: Cato Benham 416 28208). 

Salg i ProShop 

Klubbens ProShop er fullspekket av mye fint og det vil i tiden fremover kjøres en del salg på diverse 

utstyr. Absolutt verdt å ta turen innom for å se om det er noe som kan friste. 

Hovedbanen 

Banen er for tiden i tipp topp stand og nå er det bare å nyte resten av sesong.  


