
Tilmelding:	  Send	  mail	  *l	  larsbobel@gmail.com	  
Barnets	  navn,	  fødselsdag	  og	  kontak*nforma*on	  

Lørdag	  d.	  21.	  marts	  
9:30	  Åben	  for	  registrering.	  	  
10:00	  –	  11.00:	  Hold	  1	  
11:00	  –	  12:00:	  Hold	  2	  	  
12:00	  –	  13:00:	  Hold	  3	  (piger)	  

Søndag	  d.	  22.	  marts	  	  
10:00	  –	  11.00:	  Hold	  1	  
11:00	  –	  12:00:	  Hold	  2	  	  
12:00	  –	  13:00:	  Hold	  3	  (piger)	  
	  

Københavns	  Golf	  Klub	  holder	  Åben	  junior	  golf	  dag	  den	  21.	  &	  22.	  marts	  2015	  hvor	  
det	  vil	  være	  muligt	  for	  alle	  børn	  at	  komme	  og	  prøve	  golf.	  

	  	  
Der	  er	  åbent	  for	  alle	  som	  har	  lyst	  *l	  at	  s*Je	  bekendtskab	  med	  golf	  og	  som	  har	  lyst	  *l	  at	  se	  om	  golf	  
er	  noget	  for	  dem.	  
	  	  
For	  piger	  laver	  vi	  et	  specielt	  hold	  hvis	  muligt.	  
	  	  
Det	  er	  ikke	  noget	  krav	  at	  man	  har	  prøvet	  golf	  før.	  Vi	  ønsker	  at	  give	  børn	  med	  lyst	  *l	  golf	  muligheden	  
for	  at	  blive	  juniormedlem	  i	  Københavns	  Golf	  Klub.	  
	  	  
I	  år	  har	  København	  Golf	  klub	  21	  ledige	  pladser	  *l	  Juniorer	  og	  puslinge	  (6-‐10	  år)	  men	  vi	  har	  også	  en	  
mulighed	  for	  *lslutning	  *l	  klubben	  med	  henblik	  på	  medlemskab	  på	  et	  senere	  *dspunkt.	  
	  	  
Tilstede	  vil	  der	  være	  repræsentanter	  for	  Juniorkomiteen	  samt	  juniortræneren	  som	  vil	  hjælpe	  jer	  
gennem	  dagen.	  
	  
Programmet	  vil	  være	  som	  følger:	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  Der	  vil	  være	  registrering	  om	  lørdagen	  i	  klubhuset,	  så	  man	  bedes	  møde	  20	  min.	  før	  den	  angivne	  *d.	  	  
	  	  
Forældre	  bliver	  orienteret	  om	  juniorarbejdet	  i	  KGK	  mens	  børnene	  prøver	  golf	  på	  træningsbanen.	  	  
	  	  
Det	  er	  ikke	  nødvendigt	  med	  eget	  golfudstyr	  *l	  disse	  to	  dage,	  man	  kan	  godt	  låne	  udstyr.	  
	  
Har	  I	  spørgsmål	  er	  I	  velkommen	  *l	  at	  kontakt	  juniorformand	  Lars	  Obel	  på	  telefon	  24	  22	  42	  89.	  
	  	  
Vi	  glæder	  os	  meget	  *l	  at	  se	  jer	  og	  håber	  vi	  får	  nogle	  gode	  dage	  sammen.	  
	  	  
	  
Med	  venlig	  hilsen	  	  
Juniorkomiteen	  
	  	  
Københavns	  Golf	  Klub	  
Dyrehaven	  2,	  DK	  2800	  Kgs.	  Lyngby	  
	  


