”Spil bedre golf” er nu overtegnet.
Er du interesseret, kan du ringe til Søren
Jensen for om muligt at komme med på
et afbud.

SPIL BEDRE GOLF
Lektionstilbud til medlemmer 2019
Et ønske fra en del af klubbens medlemmer var, at vi lavede et træningskoncept,
hvor man en gang om ugen på et fast tidspunkt har lektion hos trænerne. Og
dette måtte gerne være i form af fællestræning.
Og som de fleste har erfaret, er teknikken i golf ikke helt så enkel. Er man først kørt
af sporet, kan det være svært at finde tilbage igen.
Får man en unode ind i svinget, og man går på træningsbanen uden at vide,
hvad det egentlige problem er, står man jo reelt og øver sig i at blive bedre til at
udføre unoden.
Vores ønske som trænere er, at klubbens medlemmer skal føle, at der hele tiden
sker en udvikling i spillet. Det er jo som bekendt, når det sker, at golf er spændende
og sjovt.
Derfor:
Prøv det nye træningskoncept, der også i 2019 bliver tilbudt klubbens medlemmer.
Vi træner hver uge på samme hold og samme tidspunkt. Vi vil selvfølgelig komme
igennem alle spillets facetter, som udover lange slag tæller indspil, chip, puttning
og bunkerslag
Tilmeld dig ”SPIL BEDRE GOLF” og få mere ud af din sport.
Holdene er:
Tirsdag
Tirsdag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Fredag
Fredag

16 – 17
17 – 18
10 – 11
16 – 17
10 – 11
11 – 12
10 – 11
16 – 17

(Max hcp 15)
(Kun Damer)

Holdene består af max 8 spillere. Ved mindre end 5 tilmeldte forsøger vi at samle
hold.
Tilmelding og betaling foretages på Golfbox.
https://tourentry.golfbox.dk/?cid=1743714

Sidste tilmelding inden 01. marts 2019
Pris:

Ved tilmelding inden 31.12.2018
Ved tilmelding efter 31.12.2018

kr. 1500,00
kr. 1650,00

Træningen foregår hver uge fra 1. april til 1. oktober.
Såfremt du er forhindret i at deltage en uge på dit sædvanlige hold, er det muligt
at deltage på et af de andre.
Eventuelle spørgsmål rettes til Søren Jensen soerenjensen@mail123.dk
Mobil: 24 21 19 08.

