Golf for enker og enkemænd

Klub
60+
Har du mistet din partner og har du tidligere spillet golf – måske
sammen med din partner? Og har du lyst til igen at være en del
af et golffællesskab? Så er vores golfhold for enker og enkemænd
noget for dig!
Holdstart den 2. juni 2022. Du kan låne udstyr.

Golf for enker og enkemænd
Frisk luft, samvær og motion. Har du mistet din partner og har du tidligere
spillet golf – måske sammen med din partner? På vores golfhold for enker
og enkemænd bliver du en del af et hyggeligt golffællesskab.
•
•
•

Få genopfrisket teknik og spil
Bliv en del af et fællesskab med andre i samme situation
Lær andre at kende med samme interesse, som du kan spille med

På golfholdet spiller vi sammen over en periode på otte gange. Der kan være
op til 10 personer i gruppen. Vi træner ca. 1 ½ time med en professionel golfinstruktør, der giver tips og tricks til spillet – der tages højde for den individuelles
niveau. På holdet er der fokus på det sociale samvær og efter hver træning er
der kaffe og forfriskninger for dem, der har lyst. En frivillig sørger for at tage
godt imod dig, at organisere det sociale på holdet og introducere til andre aktiviteter i golfklubben.
Du kan låne udstyr i klubben. Efter forløbet på otte gange kan man efter ønske
spille videre med sin gruppe eller på egen hånd i golfklubben eller starte i nogle
af golfklubben øvrige tilbud – dette kræver betalt medlemskab.
Opstart:
Vi starter et nyt hold torsdag den 2. juni kl. 14.00-15.30.
Tid og sted:
Vi mødes hver torsdag over en periode på otte gange fra den 2. juni til og med
21. juli kl. 14.00-15.30 i Brøndby Golfklub, Nybovej 46, 2605 Brøndby.
Betaling:
Træningen på introforløbet á otte gange koster 75 kr. pr. gang. Derefter betales
et medlemskontingent. Pris afhænger af hvilket medlemskab, du ønsker.
Tilmeld dig eller hør mere: Kontakt golftræner Hans-Henrik Larsen
på tlf. 20 68 85 38 eller mail: info@hh-golf.dk
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