
Vi håber, at du havde en god oplevelse med Sommersjov på Par 3 banen!

Derfor inviteres du til at spille golf igen - men denne gang på den store bane!

I forbindelse med vores Åbent Hus søndag d. 17/4 

afholdes turnering, hvor du er på hold med én, der allerede er medlem i Mogenstrup. 

I spiller efter særlige, lempelige og sjove regler!

Vi sørger for udstyr & turneringen er gratis!

OplOplev stemningen, sammenholdet og spændingen 

ved en rigtig golfturnering og hør om muligheden for at spille golf.

Mød op i Mogenstrup den 17/4 kl. 10.00. 
Der vil være mulighed for let undervisning samt opvarmning inden starten går.

Tilmelding er ikke nødvendig - du kan blot møde op;

men du kan lette det hele lidt, hvis du giver os besked inden onsdag den 13/4 kl. 12.00.

Begynderholdet starter allerede dagen efter! www.ssgm.dk/nye-medlemmer

TA’ MED UD OG SPIL SJOV GOLF - IGEN!TA´ MED UD OG SPIL PÅ EN RIGTIG 18 HULLERS GOLFBANE!
Vi håber du har haft en god oplevelse når du har spillet vores par-3 bane!

Vi vil gerne invitere dig ud at spille golf igen, men denne gang på den store bane!

I forbindelse med vores Åbent Hus søndag d. 30/4 afholdes turnering, 
hvor du er på hold med én, som allerede er medlem i Mogenstrup.

I spiller efter særlige, lempelige og sjove regler!

Vi sørger for udstyr og turneringen og det er gratis!
Oplev stemningen, sammenholdet spændingen ved en rigtig golfturnering,

og hør om dine muligheder for at spille golf.

Mød op i Mogenstrup den 30/4 kl. 10.00.
Der vil være mulighed for let undervisning samt opvarmning inden starten går.

Tilmelding senest fredag den 28/4 
på tlf. 5576 1555 eller på mail: sekretariat@ssgm.dk

Hvis du ikke har fået tilmeldt dig, så kan du blot møde op,
men du kan lette vores tilrettelæggelse, hvis du giver os besked!

Begynderholdet starter allerede dagen efter! 
www.ssgm.dk/nye-medlemmer
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