
 

 
PÅ PENSION OG HVAD SÅ …  
Prøv god motion, dejlig natur og godt kammeratskab i Møn Golfklub 
 
Møn Golfklub har antagelig et af de største seniorfællesskaber i Vordingborg kommune.  
 
Mandage og torsdage året rundt spiller ”Seniorklubben”, hvor yngste deltager er 57 år og den 
ældste er 87. Herrer og damer sammen. Det er dejlig motion i skøn natur og hyggeligt samvær  
både på banen og bagefter i vores cafe. Og du må selvfølge også spille og komme i klubben alt  
hvad du har lyst til. Fra solen står op - hele året. 
 
Vi er også mange som finder glæde i at kunne bidrage som frivillige med vores forskellige  
faglighed og evner. Og klubben gør meget ud af, at skabe gode rammer og fællesskaber omkring  
den frivillige indsats. 
 
Og så har vi hvert år en 3-4 dages tur til golfbaner et andet sted i landet. Altid fantastisk hyggeligt.  
 
Men golf er jo en rigmandssport, ikke? 
Nej, det er længe siden. Og har aldrig været det i Møn Golfklub. Kontingentet er i den lave ende.  
Og så er der ingen startomkostninger hos os – du kan nemlig låne golfkøllerne af klubben så  
længe du vil. Og selvfølgelig har vi Prøvedage og Prøvemedlemskaber, så du ikke binder dig til 
kontingent, før du er blevet begejstret. Men det går som regel hurtigt med det :-) 
 
Jamen, jeg har smerter og kan ikke gå så langt! 
I Seniorklubben er der mange som nøjes med at spille 9 huller pr. gang. Og Møn Golfklub har også  
en fin, kort (Par-3) bane. Det er her mange af os træner og her vi spiller med vores succesfulde 
forløb for kronisk syge. Vores meget erfarne træner Richard er en mester i at finde sunde måder  
at spille på for alle.  
 
Kom til Prøvedag  
På Prøvedagene i foreløbig april og maj, samler vi hver gang  
et hold af seniorer, hvor I får introduktion, indledende træning  
og prøver spil på den lille bane sammen med vores mentorer.  
Og så runder vi af med en hyggelig frokost i cafeen.  
 
Du kan læse mere om os på www.møngolfklub.dk 
 
Møn Golfklub 
V/Knud Erik Petersen  
Formand 
Tlf: 22100522 
formand@moengolfklub.dk  

Vi holder os en rigtig fest i ny og næ. 
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