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Fra: Breinholtgård golfklub
Sendt: 16. april 2017 14:27
Emne: Breinholtgård Golfklub - Nyhedsbrev

 

 

Gratis træning. 

Vi fortsætter det gode tilbud med fællestræning til medlemmer. 

 

Træningen tilbydes medlemmer, som gerne vil forbedre sit golfspil og dermed 

øge glæden ved spillet, og samtidig møde andre klubmedlemmer. 

 

Vi tilbyder dig, på lørdage, søndage og andre hverdage i maj og Juni måned, 

træningsmuligheder i form af fælles,Damer og Herre  holdtræning med 

undervisning af Frank, Klaus og Neil 

 

Det kommer til at foregå på de nedstående dato  

 5 maj fra kl.16.30/18.00                               Fælles indspil        Neil. 

 6 maj fra kl.09.00/10.30                               Fælles indspil        Klaus 

10 maj fra kl.10.30/12.00                              Fælles Køller         Neil 

13 maj fra kl.10.30/12.00                              Fælles Jern           Klaus 

14 maj fra kl.12.30/14.00                              Damer putting      Klaus 
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17 maj fra kl.13.00/14.30                              Herre  bunker       Neil 

21 maj fra kl.09.00/10.30                              Damer indspil       Frank 

31 maj fra kl.13.00/14.30                              Herre  køller         Neil 

3  juni  fra kl.09.00/10.30                              Damer indspil       Frank 

4  juni  fra kl.09.00/10.30                              Herre jern            Klaus 

7  juni  fra kl.13.00/14.30                             Fælles putting        Neil 

10 juni fra kl.09.00/10.30                             Damer langspil       Klaus 

16 juni fra kl.17.00/18.30                             Fælles 70 m slag     Neil 

23 juni fra kl.16.30/18.00                             Herre 100 m.slag    Neil 

 

Du tilmelder dig træningen via golfbox senest 2 dage før. 

 

I anledningen af klubbens 25 års jubilæum, gælder træningen alle klubbens 

medlemmer.  

 

De enkelte træningsforløb med indhold vil fremgå af golfbox, og du kan derfor 

vælge den træning der passer dig bedst. 

 

Da dette tilbud gerne skal være tilgængeligt for flest mulige medlemmer, kan du 

maksimalt tilmelde dig 2 træningsforløb.  

 

Vi håber, du vil tage godt imod dette gode tilbud og vil medvirke til at træningen 

bliver udbytterig, og at du også er åben for at spille en runde efter træningen, 

med dine trænings kammerater. 

 

Bemærk træning er fordelt på hverdage og weekend og sidste tilmelding på 

GolfBox er 2 dage før. 

 

Der er plads til 10 medlemmer på hver trænings modul. 

Du vil modtage en mail med besked på, om du er kommet på holdet eller på 

venteliste. 

 

TIlmelding åbner den 18. april i golfbox under turneringsmodulet. 
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Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte Frank, Klaus eller 

administrationen/kontoret. 

  

 

  

Husk åbent hus i morgen, mandag.  

 

 



4

 

 

 

 

 

 
 
 




