ÅBEN DGU JUNIOR KLUBCAMP
HORSENS GOLFKLUB 2015
LØRDAG D. 27.6. TIL MANDAG D. 29.6.2015

Horsens, Juelsminde og Hedensted golfklubber afholder 3 skønne dage
med teltlejr, kammeratskab og masser af golfspil for juniorspillere.

Kære Junior golfspiller
Juniorudvalgene i Hedensted, Juelsminde og Horsens Golfklubber har besluttet,
at Golfcampen i år skal være en åben camp.
Hver klub stiller op med voksne hjælpere alle tre dage for at sørge for, at alle får
nogle sjove, hyggelige og udfordrende dage sammen med golfspil, golftræning og
andre hyggelige ting.
Golfcampen starter lørdag den 27. juni 2015 kl. 8.00 med morgenmad i Cafe
Golfert i Horsens Golfklub og slutter mandag aften med et grillarrangement for
campdeltagere, hvor forældre og søskende gerne må deltage mod betaling.
Vi vil gerne kende alders- og handicapsammensætningen for deltagerne inden
programmet fastlægges i detaljer.
Protrænerne og juniortrænerne fra de tre arrangerende klubber vil være med i
løbet af Golfcampen. Hvad de har fundet på er indtil videre en hemmelighed.

Mange hilsner fra juniorudvalgene i Juelsminde, Horsens og Hedensted Golfklub

PRAKTISK INFORMATION
• Der er mulighed for at sove i telt, hvis man er gammel nok til at sove ude
alene. Ellers medbring din mor eller far. Telte kan evt. lånes, og skrives ved
tilmelding.
• Morgenmad er buffet hver morgen mellem 08.00 og 09.00. Der er også
frokost og aftensmad som buffet alle tre dage. Mellemmåltider i løbet af
dagen indgår i deltagerbetalingen.
• Forældre/søskende skal betale DKK 150 pr. person for grillaften.
(Søskende indtil 12 år – DKK 75 pr. pers.) Gerne tilmelding på
amalielund@mail.tele.dk inden dagen (betaling foregår til Cafe Golfert på
selve dagen)
• Husk at medbringe:
o Telt + sovepose + evt. lagen og hovedpude
(Telt kan opstilles fra fredag aften, hvor der vil være voksne som kan
kontaktes ved evt. problemer)
o Toilettaske + håndklæde
o Tøj til alt slags vejr (se vejrudsigt)
o Golfudstyr
o Masser af golfbolde og godt humør
• Tilmelding og betaling – senest 1.juni 2015:
Junior: 750 kr. for alle tre dage, som indbetales på kontonummer
Reg. nr: 5376 konto nr: 240655
• Navn og medlemsnummer skal oplyses ved overførsel i netbank.
o Navn, handicap, DGU nummer, alder, mail og telefonnummer
bedes også sendt til:
phan_leyla_krainert@hotmail.com
Hvis forældre vil være med sammen med børnene er betalingen den
samme, som for spillerne - dækker kun mad og drikkevarer ☺

Kontaktpersoner:
Hedensted Golfklub:
Claus Mott

mott@hafnet.dk

Juelsminde Golfklub:
Hanne

hfalkenj@hotmail.com

Horsens Golfklub:
Leyla Phan:

phan_leyla_krainert@hotmail.com

PROGRAM FOR ÅBEN JUNIOR GOLF CAMP 2015
LØRDAG D. 27.6
8.00
9.30
11.30
12.30
18.00
20.00
21.00
23.00

Seneste ankomst til golfklubben og morgenmad i Café
Golfert - Holdinddeling
Fællestræning med pro
Frokost i Café Golfert
Foursome 18 hullers bane / 9 hullers bane + Rundboldgolf
Aftensmad i Café Golfert
Golf konkurrence
Hygge i teltlejren
Ro i lejren

SØNDAG D. 28.6
8.00
9.00
10.30
12.00
13.00
18.00
19.00
20.30
23.00

Morgenmad i Café Golfert
Fællestræning med pro
Puttekonkurrence
Frokost i Café Golfert
Else/Poul Pedersen match
Aftensmad i Café Golfert
Lejrbål m. snobrød
GPS løb
Ro i lejren

MANDAG D. 29. JUNI
8.30
9.30
11.00
12.00
13.00
18.00

Morgenmad i Café Golfert
Fællestræning med pro
Golf lege
Frokost i Café Golfert
Flagmatch – forældre må gerne gå caddie
Præmieoverrækkelse
Forældrebesøg med grill – 150 kr. pr. gæst
Tak for denne gang

