
Kære junior!  Mogenstrup juni 2015 
 

 
Sydsjællands Golfklubs Juniorlejr 

i Sydsjællands Golfklub d. 29. 30. og 31.  juli 2015 
 

Igen i år afholder vi juniorsommerlejr i Sydsjællands Golfklub. Årets sommerlejr vil blive en 

spændende, hyggelig og lærerig oplevelse. Vi skal træne, spille par 3-bane, 9 og 18-hullers 

turnering, Texas scramble, og rekordforsøg. Der vil som sædvanlig være konkurrencer hver 

dag. Der er frie træningsbolde for alle deltagere under sommerlejren. 
 

Alle juniorer er velkomne til at deltage i sommerlejren. Der gælder dog først til mølle princip-

pet, så hurtig tilmelding er godt, hvis du vil være sikker på at komme med.  Alle under 10 år 

er ”dagspillere”. Fra 10 år er der mulighed for overnatning i telt. Medbring gerne telt hvis du 

har et. 

 

Alle spillere møder d.29. juli kl. 9:00. 

 

”Dagspillere” møder øvrige dage kl. 9:00 og afhentes ca. kl. 19:00 

 

Pris: 

Uden overnatning kr. 400,-  

Inkl. overnatning  kr. 500,- 

 

Prisen dækker forplejning og grillarrangement fredag aften.  

Betaling ved tilmelding til sekretariatet. 

 

Fredag aften d. 31. juli kl. 16:30 vil der være fælles grillarrangement, hvor forældre og sø-

skende m.m. er velkomne. Tilmelding og betaling til dette skal ske til sekretariatet. Pris kr. 

110,- pr. pers. og for børn under 12 år er prisen kr. 50,-. 

 

Sidste tilmelding til lejren er d. 1. juli 2015. 

 

Juniorafdelingen vil gerne takke følgende sponsorer for deres sponsorat til sommerlejren: 

Floridon Transport Consulting, Scan Con Group, Aquador,  Spar Nord, Almuegaarden og 

Proshoppen v/Claus Thane 

 

Med venlig hilsen  

 

Juniorudvalget 

Sydsjællands Golfklub   

 

 

 



 

 

Side 2 

Tilmelding til sommerlejr. 

 

 

Medlems nr.____________ 

 

Navn________________________________ 

 

tilmeldes hermed sommerlejren 2015 
 

 

Kære forældre! 

For at få en vellykket golflejr er der brug for forældre, der har mulighed for at give en hånd 

med. Sæt venligst X her på siden ved Jeg kan hjælpe. Man behøver ikke at have kendskab 

til golfspillet for at kunne hjælpe, der er mange forskellige opgaver, der skal løses. Der er al-

lerede en del forældre, der har tilkendegivet at de gerne vil hjælpe. Hvis der er nogle speci-

elle tidspunkter, I kan hjælpe på, må I gerne melde det tilbage.   

Sæt X 

Jeg kan hjælpe:  

Onsdag: 9.30-12.30:      13.30-16.00:        Voksenovernatning/nattevagt: ___            

Torsdag: 9.00-11.30:             14.00-16.30:        Voksenovernatning/nattevagt: ___ 

Fredag: 9.00-12.00:               13.00-15.30:               

Køkkenhjælp 9.00-11.30:  onsdag:             torsdag:         fredag: ___ 

Deltager i fredagens afslutnings grillarrangement:    

Voksne antal:___________ Børn antal:_________________ 

Forældre mobil.nr.: ______________________________________ 

Forældre e-mail: ______________________________________________ 

Tilmelding er bindende og skal afleveres eller sendes til sekretariatet senest den 1. juli. 

Husk betaling ved tilmelding. 

 


