Micro golf 2017 – Forslag til aktiviteter
Dato

Aktiviteter

14. maj

Velkomst. Navnerunde, opvarmning og lidt om
køllerne I bag’en.
Trille bolde i hul (De yngste).
Instruktion i putning og putte-øvelser.
Instruktion i indspil og øvelser, hvis der er tid.

21. maj

Navnerunde, opvarmning.
Repetere putning og indspil - kort.
Evt. spille to – tre huller på Par 3. banen.

28. maj kl. 10 – 14

Flere forskellige aktiviteter hen over dagen.
Gerne både leg, puttekonkurrence, udslag på
driving range og en runde på Par 3 – banen.

Bemærkninger

Familiedag i MGC.
Aftales nærmere med
arrangørerne af
familiedagen og er
afhængigt af, hvilke
områder Mikro golf kan
benytte den dag.
Aktiviteterne afhænger
også af antal guider.

04. juni - Pinsedag

Ingen instruktion.
Mikro golf deltagerne er velkomne til at træne på
Par 3 banen sammen med en voksen med
banetilladelse.

Udstyret kan frit lånes.

11. juni

Navnerunde og opvarmning. Evt. holdinddeling.
Hold 1: Repetere og øve indspil.
Hold 2: Instruktion i brug af jern og køller ved
udslag på driving range.
Derefter bytter holdene plads.

18. juni

Navnerunde og opvarmning.
Lidt øvelse med putteren.
Spil på Par 3 banen.
Opdeling i hold med en guide til hver bold.

Afhænger af antallet af
guider.

24. juni 10.00 – 11.30.

Navnerunde og opvarmning.
Spil på Par 3 banen.
Opdeling i hold med en guide til hver bold.
Sommerferie afslutning med hygge.

Afslutning med kage.

1

Juli og primo aug.

Ingen instruktion.
Mikro golf deltagerne er velkomne til at træne på
Par 3 banen sammen med en voksen med
banetilladelse.

Udstyret kan frit lånes.

13. august

Vi repeterer putning og udslag på måtter.
Derefter spilles på Par 3 banen.

Instruktører:
Eva og Dora.

20. august

Vi repeterer indspil. Derefter spilles på Par 3
banen.

Instruktører:
Dora og Rikke.

NB. 27. august

Børnene er velkomne til at træne på Par 3 banen
sammen med en voksen med banetilladelse.

NB.
Desværre ingen
instruktion, da der
mangler instruktører
den dag.

03. september

Instruktion i at spille op fra bunker. Derefter
spilles på Par 3 banen.

Instruktører:
Dora og Maria.

10. september

Afslutningsmatch

Instruktører:
Dora og Thor.
Sponsor til is eller
andet?

Mikro golf guider og hjælpere
Eva Bundegaard, mobil 2913 4511, evabundegaard@gmail.com
Dora Kirkeby Kjærsgaard, mobil 2426 2558, Dora.kirkeby@gmail.com
Rikke Brøndum
Maria Køpfli
Thor Petersen
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