
 
  

Sjov Sommergolf i Odense Eventyr Golf 
Uge 32 står i golfens tegn, når Odense Eventyr Golf afholder Sjov Sommergolf – kom og vær med!  
Sjov Sommergolf er et tilbud til børn og unge i alderen 9 - 15 år, som kunne tænke sig en aktiv ferie og 
prøve at bide skeer med golfen sammen med andre ferieglade børn og unge.   
 
Vi vil være klar med et sjovt program der både indeholder leg, træning og spil på golfbanen. 
Onsdag og torsdag er der program fra kl. 9:00 – 15:00. 
Fredag er det fra kl. 15:00 – 19:30. Her har deltagerne mulighed for at invitere forældre, bedsteforældre 
eller søskende med, så de kan vise hvad de har lært, men også for at hygge sig sammen omkring 
golfspillet og en lille miniturnering. Vi slutter af fredag med fællesspisning, for dem der har lyst til det.  
 
Om forældre eller bedsteforældrene har spillet golf før eller ej spiller ingen rolle. Vi starter fredagen med 
lidt instruktion, særlig henvendt til dem der ikke har prøvet det før. 
Odense Eventyr har udstyr I kan låne hvis I har behov for det (både voksen- og børnesæt), så husk bare 
udetøj efter vejret, sko der sidder fast på fødderne, solcreme, vandflaske, frugt el.lign. og godt humør.   
 
Sted:  Odense Eventyr Golf, Falen 227, 5250 Odense SV 
 
Tid:  Onsdag d. 7/8 kl. 9:00 – 15:00  

Torsdag d. 8/8 kl. 9.00 – 15.00 
         Fredag d. 9/8 kl. 15:00 – 19:30  
   
Tilmelding:  Via link på Eventyr Golfs hjemmeside  
 
Pris:  Golfaktiviteterne er gratis alle dage 

Der betales 160,- som dækker frokost onsdag og torsdag  
Fredag aften betales for sin mad i restauranten 

 
Hvis I har spørgsmål, så kontakt:  
Martin: tlf.: 31 13 16 38 eller mail: martin@eventyrgolfakademi.dk  
 
Vi glæder os til at se jer☺ 
 

https://www.eventyrgolf.dk/dk/medlem/junior-spirer/juniorugen/tilmelding-til-juniorugen-339/
mailto:martin@eventyrgolfakademi.dk


 
 

PROGRAM FOR SJOV SOMMERGOLF I ODENSE EVENTYR GOLF, 7. – 9. AUGUST 2019 
 
Nedenfor kan du se programmet for de 3 dage. Forhåbentlig har du tid og lyst til at deltage alle 3 dage. Er 
det ikke en mulighed, kan du stadig godt være med 1 eller 2 dage.  
 
Onsdag d. 7/8: 
Kl. 09.00 Velkommen - vi mødes ved klubhuset foran Shoppen 
Kl. 09.15 Opvarmning, træning og golfaktiviteter 
Kl. 11.45 Frokost i restauranten 
Kl. 12.30 Spil på golfbanen 
Kl. 14:30 Afslutning og hygge med hjemmebagte boller eller kage 
Kl. 15.00 Tak for i dag 
 
Torsdag d. 8/8: 
Kl. 09.00 Velkommen - vi mødes igen foran Shoppen 
Kl. 09:15  Opvarmning og træning 
Kl. 10.00 Spil på golfbanen 
Kl. 12.15 Frokost i restauranten 
Kl. 13.00 Golfaktiviteter og træning 
Kl. 14.30 Afslutning og hygge med hjemmebagte boller eller kage 
Kl. 15.00 Tak for i dag 
 
Fredag d. 9/8: 
Kl. 15.00 Velkomst – vi mødes alle ved Shoppen. I dag kan deltagerne invitere forældre, 

bedsteforældre eller søskende med* 
Kl. 15:15 Opvarmning og træning for både børn og voksne 
Kl. 16.00 Alle, både deltagere og gæster, spiller på golfbanen 
Kl. 18.30 Fællesspisning i restauranten – grillpølser eller lignende 
samt præmieoverrækkelse 
Ca. 19.30 Tak for i dag 
 
* Kan man ikke nå det til kl. 15, er det efter aftale muligt at dukke op senere.  

 
 
 


