
Vi ses
1. gang
2. april

kl. 17.00

MÆND & GOLF 2023 - SKAL DU VÆRE MED?
Er det nu du skal starte livet som golfspiller, så tag med på  vores 5
ugers intensive golfforløb – kun for mænd.

5 ugers træning, spil på banen, mandehørm og god mad. Alt
sammen i en skøn forening, der gerne skulle ende med at du kan
bestå baneprøven og blive godkendt til spil på den store bane og
et liv som golfspiller.

Tag din ven, din bror, din fætter eller din nabo med – eller kom
alene - efter de 5 uger har du en flok helt nye venner, alle med
den samme passion for golfspillet.
Du kan allerede have prøvet det før eller være helt ny.
Du er velkommen lige som du er. Tilmeldingsfrist den 26.marts.

Det er 'Først til Mølle' da vi kun har 12 pladser. Du låner golfudstyr,
og i prisen er indeholdt  lidt mad og drikkevarer - pris. kr. 995.
Se programmet på https://www.ebeltoft-golfclub.dk

Du kan tilmelde dig direkte til sekretariatet på
post@ebeltoft-golfclub.dk eller til Søren på 5093 1110

Ebeltoft Golf Club
Galgebakken 14
8400 Ebeltoft
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1. gang
2. april

kl. 17.00

AKTIVITETSPROGRAM for de 5 fantastiske uger -
April
02. kl. 17 til 20 – Intro til golf og golftræning. Hygge og spisning.
05. kl. 17 til 20 – Selv golftræning, Hygge med øl og snacks.
09. kl. 17 til 20 – Golftræning. Hygge med øl, grillpølser og regler.
12. kl. 17 til 20 – Selv golftræning & Par 3 banen.
                           Baneservice kommer forbi
16. kl. 17 til 20 – Golftræning & Par 3 banen. Regelundervisning.
19. kl. 17 til 20 – Selv golftræning. Gåtur på banen og øl
                            og sandwich på hul 8.
23. kl. 17 til 20 – Banetræning. Hygge øl og snacks.
26. kl. 17 til 20 – Golftræning og besøg på Greenkeeper
                            gården. Hygge m. øl og grill.
30. kl. 17 til 20 – Golftræning og regelprøve. Hygge med
                            øl og grillpølser.
Maj
03. kl. 17 til 21 – Baneprøve på den store bane. Vi spiller 9 huller.
Tak-for-nu og på-gensyn-middag med øl og lækker mad.
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