
Midtsjællands Golfklub Ringstedvej 196, Kvanløse, 4300 Holbæk 

PGA Pro + en elev søges til Midtsjællands Golfklub 
MidtGolf d. 12.1.2021 

Vi er kommet i den triste situation, at én af vores meget vellidte Proer desværre har besluttet at flytte til en 

helt anden landsdel. Derfor søger vi en PGA Pro samt evt. en ny trænerelev til sæsonstart 2021, da vores 

superdygtige Pro Jonas Wendelboe ikke kan klare opgaven alene.  

I Midtgolf har vi, som én af de første klubber i Danmark, indført fri træning (individuelt samt kurser) for alle 

fuldtidsmedlemmer, hvilket nu er en væsentlig del af vores DNA. Vores trænere har travlt, vores 

medlemmer er glade for ordningen, og vi har haft succes med løbende stor medlemstilvækst. Vi starter året 

2021 med 850 fuldtidsmedlemmer, og har defineret et loft på 900 fuldtidsmedlemmer.  

Klubben stiller 2 Trackman 4 til rådighed i vores 2 Studier på driving rangen og har fine træningsområder i 

øvrigt. I efteråret 2020 har vores baneejer opbygget et top moderne indendørs Trackman center med 4 

fuldt udstyrede bokse. I MidtGolf spiller vi Golf HELE året uanset vejret. (den fri træning gælder dog kun i 

sæsonen fra april til og med oktober)  

Vi har i 2020 haft et fast tilrettelagt 3 måneders begynderforløb med i alt 65 begyndere fordelt i hold på ca. 

8. Vi opretter igen begynderforløb i 2021 med start primo maj (hvis ikke Corona situationen forsinker 

starten.) Fri træning betyder, at Fuldtidsmedlemmer kan booke max 2 lektioner pr. uge samt tilmelde sig de 

kurser der i øvrigt udbydes af vores trænerstab. Man kan også aftale banelektioner   

Vi søger en uddannet PGA Pro med tiltrædelse senest d. 1/4-2021, og vi er også på udkig efter en træner 

elev som har mod på at starte uddannelsen til PGA Pro.  

Interesseret: Send en ansøgning til job@midtgolf.dk med relevante oplysninger. 

Send venligst din ansøgning snarest mulig og senest d. 31. januar.  

Bemærk: Vi behandler ansøgningerne (og tager også gerne en personlig samtale) løbende. Du er også 

velkommen til at ringe for yderligere detaljer til bestyrelsesformand Erling Hviid på tlf. 22600353  

Se mere på www.midtgolf.dk  

På bestyrelsens vegne 

Erling Hviid 
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