
Forløbet koster 275 kr.  som dækker træning, kaffe, kage og afslutning med mad og drikke.

 

Efter forløbet er der mulighed for at fortsætte med sin gruppe på et begynderhold. Det kræver

oprettelse af et 3 mdrs. prøvemedlemsskab til  750 kr.  Se mere her: https://aabenraagolf .dk/nyt- Er

du er tidligere golfspiller,  koster det fx ½ senior-kontingent for resten af året.

 

For yderligere info og spørgsmål kontakt Jytte Callesen på 2223 3401 / ti lmeld@aabenraagolf .dk

Tilbuddet er et samarbejde mellem Aabenraa Golfklub og 60+ Aktiv,  Aabenraa Kommune.

GOLF FOR 
ENLIGE, ENKER OG ENKEMÆND

HAR DU LYST TIL AT BLIVE EN DEL AF ET GOLF-FÆLLESSKAB, 

FÅ FRISK LUFT, MOTION OG SOCIAL SAMVÆR? 
 

SÅ ER VORES GOLFHOLD FOR ENLIGE, ENKER OG ENKEMÆND NOGET FOR DIG!

60 min. træning v/ pro-træner Ronni Christensen
30 min. hygge og socialt samvær i klubhuset med
indslag, herunder musik, kaffe/kage og afslutning
med fællesspisning

På golfholdet er vi sammen over en periode på 5
gange af ca. 1 ½ times varighed. Der kan være op
 til  10 personer pr.  hold og programmet er som
følgende:

 

få lært at spille golf
få genopfrisket teknik og spil
indgå i et fællesskab med andre i samme situation
lære andre at kende med samme interesse,

Måske har du mistet den ægtefælle, som du tidligere
har spillet golf med? Eller måske er du enlig og vil
gerne igang (igen)?  Uanset så har du nu muligheden
for at:

DU KAN GRATIS LÅNE UDSTYR AF KLUBBEN UNDER HELE FORLØBET.

VI MØDES TIRSDAGE I  AABENRAA GOLFKLUB  PÅ 

SANDSKÆRVEJ 152, LØJT, 6200 AABENRAA

 2.  maj kl .  14.30-16.00 Opstart med intro til  klub og let træning

 9. maj kl .  14.30-16.00 Træning og slagteknik

16. maj kl .  14.30-16.00 Træning med kort spil og putning

23. maj kl .  14.30-16.00 Træning med langt spil og putning

30. maj kl 17.00-19.30 Spil på 18-hullers bane og fællesspisning


