GOLFTJEJ GÖTEBORG 2018
Inbjudan till läger Halmstad 18 -19 maj
Häng med på vårens roligaste tjejläger med Golftjej Göteborg
till en av Sveriges bästa och coolaste träningsarenor - Halmstad Golf Arena.
Alla tjejer i åldern 9-21 år oavsett hcp är välkomna.
Kravet är bara att du tillhör någon golfklubb/träningsverksamhet i Göteborg.
Vi kommer att under de olika träningsaktivteterna dela in både efter ålder, önskemål och spelnivå allt
för att alla ska trivas, ha kul och utvecklas.

Program
Fredag 18/5:
17.30: samlas vi på Halmstad Golf Arena och checkar in i rummen. Vi har tyvärr ingen möjlighet till
gemensam buss utan alla ansvarar för att ta sig till och från Halmstad men goda möjligheter till
samåkning finns naturligtvis.
18.00: vi kickar igång lägret och kvällen innehåller teambuildning, middag, mental träning,
”Himalaya” puttbana i solnedgången.
Lördag 19/5:
7:30
8.15
9-11
11-12
12-13
13.15-15.15
15.30

Yoga
Frukost
Närspelsträning
Mental träning
Lunch
Närspelsträning
Avfärd hemåt.

Anmälan via länken och det finns 30 platser så först till kvarn men en klubb får max anmäla 8 tjejer,
anmälan är bindande.
Kostnad: 1 095:Träning med PGA-tränare, dagskort på Arenan fre-lör, övernattning på Arenan i härliga rum med upp
till 6 bäddar, lakan, handdukar, frukost, lunch, middag ingår liksom tillgång till gym och badtunna.
Du betalar med kort direkt vid anmälan som du gör i två steg:
Länk till anmälningsformulär med personuppgifter
Var noga med att fylla i allergier och annan info som är värdefull för oss att veta.
Länk till anmälan i Min Golf Golf-id och betalning
Vi som är på plats under lägret är:
Tränare
Anna Berglund
Sofia Edman
Therese Jacobsson
Ledare
Lina Grote
Linda Eggestrand
Vi ser fram emot att träffa er tjejer och tillsammans ska vi se till att lägret blir roligt, häftigt och ni ska
få lära er massor om golf. Vi ses!
Vid frågor kring aktiviteten:
Frågor kring anmälan:

Anna Berglund: 0708-41 84 91 eller Sofia Edman 0735-03 66 16
Jeanette Hallgren GGF 0703-566 514

