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KARUP Å GOLFKLUB 
Karup Å Golfklub er beliggende ved Hessellund Søcamping, ca. 500 meter fra Midtjyllands Lufthavn. 
Klubhuset ligger på selve Campingpladsen og den gode 9 Huls bane ligger lige over på den 
modsatte side af Hessellundvejen, ind mod Flyvestation Karups område. 
Golfbanen har 5 par 4 huller og 4 par 3 huller. Øvede spillere slår ud fra græs tee steder, og Pay and 
Play spillere skal spille ud fra måtter. Når greenfee er betalt, kan der benyttes gratis bolde på 
Driving range. Vores bane er aldrig og har aldrig været lukket på grund af regnvejr eller vand på 
banen, så vi kan fint spille hele året rundt. Årsmedlemsskab 1.975,- kr. for m/k over 25 år. 
 

 BEGYNDERKURSUS   

Karup Å Golfklub har nu åbnet op for tilmelding til et begynderkursus 2018. 
Alle kan være med, ung som ældre, piger og drenge, damer og herrer, det er aldrig for sent 

at begynde – og det er dejligt, samtidig at kunne nyde naturen. 
 

Kurset forløber sig over 2 dage med efterfølgende 3 kaninmatcher. 
Lørdag den 07. APR: 09:00- ca. 1600 Teori, Pro træning på golfbanen 

Søndag den 08. APR: 09:00- ca. 1600 Protræning på golfbanen 
KÅG kan være behjælpelig med Golfsæt til at starte med. 

Herefter tildeles alle nybegynder en mentor, og sammen med ham/hende, aftales at spille 3 
kaninmatcher på dage, hvor i begge kan. Eventuelt kan faste dage blive bestemt med det samme. 

 

For tilmelding, tjek ind på klubbens hjemmeside: 

www.karupgolf.dk 
Prisen for dette kursus sammen med medlemskab af Karup Å Golfklub i 2018, koster 2500, - kr. 
 

KOM TILBAGE TIL GOLF IGEN 
Har du gennemgået golfkursus engang, og har du fået lyst til at spille golf igen, 

så er du også meget velkommen i Karup Å Golfklub. 
Når du har indbetalt dit kontingent, som er 1975,- kr. for et år, kan vi aftale, at du kommer ud og 
spille med en a to af klubbens erfarne spillere. Derved kan vi fastsætte dit handicap (HCP), således 
du ikke skal til at starte forfra. Hvis du på denne måde vil i gang igen, så tilmeld dig på 
www.karupgolf.dk og derefter kontakt Ole Johnsen på 2990 4811. 
 

TURNERINGS START 
Allerede lørdag den 14. april starter vi med Åbningsturnering Tefal – OBH Nordica. Denne match 
spilles som sædvanlig som en stableford match, med en A og en B række. Tilmelding via Golfboks. 
Matchen er åben for alle spiller, uanset klub tilhørsforhold. 
De kommende turneringer ligger også på Golfboks og fremkommer også af klubbens hjemmeside: 
www.karupgolf.dk 
 

Hvis du vil vide mere kan du også kontakte klubbens sekretær: 
 

Ole Johnsen 
2990 4811 


