
TEAMBUILDING PÅ PREIKESTOLEN GOLFKLUBB

Vi har gleden av å gi din bedrift muligheten til en aktivitetsdag på vårt anlegg i spektakulære 
natur omgivelser, på vei opp mot Preikestolen.
Med sine nær 3300 medlemmer er Preikestolen golfklubb norges største golfklubb, og er en 
9 hulls bane med 18 utslagssteder.
Her får dere muligheten til å stifte bekjentskap med golf på en gøy måte, og samtidig får dine 
ansatte mulighet til å møtes for sosialt samvær med innhold.
Vi tilrettelegger for at dette skal bli en flott dag for alt fra erfarne golfere, til de som ikke har 
noe forkunnskaper.
I golfsporten behøver en særdeles god fokus, timing og planlegging, som dine ansatte vil dra 
nytte av i sitt daglige arbeid.

Vi har utarbeidet forskjellige pakkeløsninger, som gjør det enkelt å skreddersy en teambuilding dag 
for din bedrift, med fokus på Preikestolen Golfklubb sine grunnverdier som grunnlag :

▪ TRIVSEL
▪ RESPEKT
▪ TILHØRIGHET



Med pris fra kr 350,- pr. person får dere ca 2 1/2 timer :

• Instruktører som gir en innføring i golf, samt skreddersyr golfaktiviteter for dere
• Disponering av golfbane og treningsarealer
• Rangeballer ( baller som benyttes til treningsområdet )
• Golfutstyr
• Tilgang til klubbens kafe`

Ønskes det å utvide arangementet, har vi inngått et samarbeid med Preikestolen Fjellstue for catering 
derfra. 
Da dekker vi border i kafèlokalet, og legger tilrette for en hyggelig helaften etter golfaktivitetene.

Det vil da bli et tillegg i pris, og varierer etter ønsket standard og varighet, med et minimum på kr 
220,- pr. person.

Skulle dette være noe for din bedrift?
Ta kontakt så skreddersyr vi sammen en pakkeløsning som passer for dere.

Tiden frem mot vår og sommer går fort, og det kan bli fullbooket så bestill gjerne i god tid.

Med vennlig hilsen

Preikestolen Golfklubb ,
Ingrid T S Andreasen
ingridthsiv@hotmail.com 
tlf 46416061


