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Kom og find ud af det i Bornholms
Golf Klub, 4 km fra Rønne.
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tilmeldes? se nederst her på siden
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Gratis protræning v. Søren Arvidsen
Vi træner på Rema 1000 9-Huls banen og 18-Huls
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Gratis lån af udstyr under hele begynderforløbet

Sæsonen er i fuld gang, og vi træner hver onsdag fra kl.
17.00 -18.30. Du er velkommen til at starte op på udvalgte
onsdage frem til september. Træning vil også være mulig om
lørdagen. Protræner Søren Arvidsen vil sammen med DIG
sørge for, du hurtigt lærer golfsvingets finesser og kommer i
gang med at spille. Tag noget behageligt tøj og sko på, der
passer til vejret - det er alt hvad der kræves.
mail: bgk@bornholmsgolfklub.dk eller ring/sms: 27850568
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Fakta om begynderforløbet:








Minimum 3 træningslektioner, gerne flere ved behov
Masser af spiltræning på banerne
Regler læres under spillet
Begynderturnering en gang ugentligt
Mulighed for regelundervisning flere gange i sæsonen
Afslutning med besvaret regelprøve på DGUs
hjemmeside (kan øves til den er gennemført)
 Efter begynderforløbet tilbydes 25% introduktionsrabat
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Nu er du golfspiller!

Nu er du golfspiller!

Golf er bevægelse, frisk luft tæt på naturen,
hyggeligt samvær. En sport der kan dyrkes
af alle - uanset alder, formåen og niveau :-)
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