
 
Til alle begyndere og kaniner. 

 

 
 

Du har rigtig mange muligheder for træning og spil på  
banen som begynder og kanin. 

 

Træning: 
Der er gratis undervisning og træning hver torsdag 

Helt frem til du kommer under handicap 37. 

 

Spil på banen: 
Som nyt medlem og som nybegynder er der hver tirsdag fælles spil på 

pay and play banen kl. 16.30 
Du kan som medlem og begynder spille alt det du vil på pay and play  

banen. 
 
For kaniner med handicap 37 – 54 er der om tirsdagen spil på 9 huls ba-

nen.  
Der spilles i hold med start fra kl. 16.30 – altid med en handicapspiller 

som hjælper på holdet. 
 

Fælles for begynder og kaniner – vi mødes hver tirsdag kl. 16.00 ved 
skranken 

 
 

Afslutninger: 
Sæt X i kalenderen 1. maj – 5. juni - 3. juli – 4. sept. og 2. oktober 

 
Hver måned vil vi fejre månedens spiller som er den spiller som har op-

nået flest point i måneden der er gået. 
 

En god og hyggelig dag hvor du møder mange med samme lyst til spillet. 
 
 

Golf spillet disse dage kan både være hold- og individuelt spil og et mix. 
 

3. juli er sommerafslutning og 2. oktober er sæsonafslutning hvor vi spi-
ser samlet efter runden. 

 
Der vil være præmier at vinde for de dygtige og heldige 

 

https://www.eventyrgolf.dk/
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Matcher: 
Der arrangeres kaninmatcher hvor vi spiller mod andre klubber og der-

med kommer vi til at spille på andre klubbers baner. 

 
 

Fællesskab: 
Vær med i aktiviteterne for nye medlemmer og for kaniner hvor vi har et 

dejligt fællesskab, og hvor mange nye bekendtskaber opstår. 

 
 

Se mere på hjemmesiden: 
Se meget mere og nærmere information på hjemmesiden under: 

Begyndere 

 

 
 
 

Vi starter den nye sæson den  
3. april 2018 

 
Vi slutter sæson 2018 den 2. oktober 2018 

 
Sommerpause 

10. – 17. – 24. og 31. juli 2018 
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