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Højdeforskellen – her ned af
bakke på 10. hul – ses tydeligt.

GolfCart.Dk
SPIDER

GolfCart.

Med kobbertråde indvævet,
til lindring af led og
muskelsmerter. Vejl.

kr. 219.2

GolfCart.Dk

GolfCart

■ Silicone i håndfladen giver et
uovertruffen grip.
■ MLH (herre venstre)
■ Kommer med
bold markør.
■ Fås i hvid og sort.

3
SE

BAKKEDAL
este huller, der er fladere og endnu
ikke helt så karakteristiske og charmerende som de gamle, om end de har
meget kvalitet. Indspillet til 16. green
over endnu en lille sø kan være ret
udfordrende, og det samme må siges
om afslutningen med to gode og lange
par5 huller. Her skal man både slå
langt og lige, og det er i hvert fald
en afslutning, der skiller fårene fra
bukkene.
Vel tilbage i det flotte og funktionelle klubhus, bliver vi anbefalet golf-

restaurantens absolutte bestseller, en
Baconaise Burger! En fuldendt afslutning på en rigtig fin dag i de fynske
bakker. Benene er trætte ovenpå turen, men har man tiden og energien,
hvorfor så ikke også spille 9 hullers
banen, hvor man fra 9. huls teested
har hele anlæggets allerbedste udsigt.
Bemærk også, at der med et generøst
tilskud fra kommunen er blevet plantet 500 nye træer, der om nogle år vokser sig lige så store som træerne på
den gamle del af banen.
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PÅ
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GolfCar
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Golfshop Ikast flytter og starter

FLYTTE-UDSALG
LØRDAG, 24. JUNI, KL 10.00

Golfudstyr, golftøj og golfsko for millioner
skal væk - kom og hjælp os med at tømme butikken
Callaway
PING
Cobra
Wilson
Nike
Titleist
TomTom
Big Max
Flip n' Go
Odyssey
Bennington
TaylorMade
Scotty Cameron

Klubhuset er fra 2001, og både flot og funktionelt.

ODUKTER OG MEGET
VORE PR
MERE

SPAR
10-90%
ALT ER
NEDSAT!

Under Armour
Alberto
DAILY
ECCO
Nike
GARMIN
Abacus
Footjoy
Skechers
Röhnisch
Cross
Backtee
Galvin Green

E. Christensens Vej 9, 7430 Ikast, 97153911, GolfshopIkast.dk

