Astronatuerne

Har du spørgsmål så tag fat i Astronaut ansvarlig
Ronni Christensen på tlf. 53810138 eller via
ronni.chr@gmail.com

Bliv Astronaut i
Aabenraa Golfklub

Vi mødes hver onsdag kl. 16.30-17.30 med
efterfølgende fri leg
Der er altid garanti for en masse leg, sjov, hygge
og selvfølgelig golf
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 vi glæder os til at se dig

www.aabenraagolf.dk

www.aabenraagolf.dk

Astronauterne
Forældre
At være forældre til en Astronaut betyder at du muligvis er trådt ind i en
ny og anderledes verden, specielt hvis du ikke spiller golf.
Men frygt ikke, for uanset om du selv spiller eller ej, har vi brug for
hinanden for i fællesskab at skabe en god start på livet som golfspiller.
Vi har derfor brug for at du engagerer dig i dit barns golf og at du dermed
bliver en del af fællesskabet.
Vi benytter onsdagens træning samt Facebookgruppen "Astronauterne Aabenraa Golfklub" til at kommunikere med hinanden.

Bare mød op

Golf til golf - træning

Har du lyst til at prøve golf så kom
forbi en onsdag og vær sammen
med de andre Astronauter. Det
kræver ingen forkundskaber, bare
kom i tøj du kan bevæge dig i.

Vi mødes hver onsdag kl.
16:30-17:30 med efterfølgende ”fri
leg”. Træningen vil være en
kombination af leg, hygge og
golfaktiviteter.

Astronauterne i Aabenraa Golfklub

Pris og tilmelding

Astronauterne er et godt sted at starte, hvis du er pige eller dreng og har
lyst til at teste om golf er din nye sport. Vi har som udgangspunkt
målrettet Astronauterne mod de 4 til 10-årige. Men er du yngre eller
ældre og synes Astronauterne passer godt til dig, så er du også
velkommen.
Vi ønsker at give Astronauterne den bedste start på livet som golfspiller.
Fokus er på leg, glæde, venskaber og udvikling. Det betyder, at vi vægter
det sociale højt og at ungerne griner, leger og får masser af
succesoplevelser

Det koster 500,-. at deltage for hele sæsonen. Men den første måned kan
du prøve helt gratis, for at se om det er noget for dig. Er dit barn
Astronaut kan du som forældre samtidig frit benytte klubbens
træningsfaciliteter alle ugens dage, når du spiller med dit barn.
Kontakt golfklubbens sekretariat på telefon 74750750 eller via mail på
info@aabenraagolf.dk. Eller tag fat i en af de ansvarlige til træning.
Vi glæder os til at se dig

Læs mere om Aabenraa Golfklub på www.aabenraagolf.dk

