
Tag med på en lærerig 3 dages golfskole i Kalø Golf Club. Undervisningen vil omhandle generel svinganalyse, 
spil på bane med PGA Pro, samt undervisning i det korte spil på og omkring green. Alt sammen i en hyggelig atmosfære, 

hvor det at have det sjovt, og naturligvis det at blive bedre til at spille golf er vores fælles mål. Jeres kompetente 
PGA Pro underviser spillere på alle niveauer og har altid dig og dit sving i fokus. 

HER BOR DU
Du skal bo på det naturskønne Fuglsøcenter, 

som ligger i hjertet af Nationalpark Mols Bjerge. 
Fuglsøcentret er omgivet af betagende natur 

og rolige omgivelser. Fuglsøcentret har 
dejlige restauranter og gode værelser. 

 GOLFBANEN DU SPILLER PÅ
Kalø Golf Club har 18 skønne huller som er 
skåret ind i landskabet. Banen er par 72, og 

har stor afveksling af både par-3, par-4 og par-5 
huller. Banen er let kuperet og karakteriseret 
ved gode brede fairways, gode greens og en 

fantastisk udsigt ud over Aarhus bugt. 
Kalø Golf Club råder også over en smuk 
par 3 bane som ligger i en æbleplantage. 
Banen er en af Danmarks bedste par-3 

baner, og helt klart et besøg værd. 
 

GOLFSKOLEN INDEHOLDER
 3 x Spil på banen

3 x Undervisning ved PGA Pro (8 timer i alt)
3 x frokost i Kalø Golf Club (ekskl. drikkevarer)

2 x overnatning 
2 x morgenmad 

2 x middag/aftensmad

Pris kr. 3495,- pr. person i dobbeltværelse
Book her: www.fuglsoebillet.dk/

PROGRAM
Tirsdag

Start 9.45
2,5 timers undervisning formiddag 

Frokost i café på toppen
Mulighed for 9 eller 18 huller på Kalø golf Club 

 
Onsdag

3 timers undervisning formiddag
Frokost i café på toppen

Mulighed for 9 eller 18 huller på Kalø Golf Club
 

Torsdag
2 timers undervisning formiddag

Frokost i café på toppen
18 hullers match og afslutning på Kalø Golf Club

 
Detaljeret program for ugen sendes ud 

til deltagere 7 dage før ankomst. 

Du kan i 2023 deltage på disse datoer

GOLFSKOLE I SKØN NATUR 2023
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25/04 – 27/04 
02/05 – 04/05 
09/05 – 11/05 
23/05 – 25/05 

30/05 – 01/06 
13/06 – 15/06 
04/07 – 06/07 
05/09 – 07/09


