
Örbyhus GK
Juniorträningar 2021

Välkommen till en ny och förhoppningsvis underbar golfsäsong ute på Örbyhus golfklubb.
Denna säsong ska vi satsa mera på er juniorer ute på klubben, både på dig som varit med förr

men också på er som som vill börja med detta underbara spel.

Tränare Joel Edling kommer fortsätta leda och ansvara för juniorerna även denna säsong. Nytt
för i år att vi även har en juniorkommité som kommer vara med och stötta upp verksamheten
gällande juniorerna. Vid behov, ex sjukdom eller utbildning kommer det planeras in en annan

ledare/tränare/förälder som ser till att material finns att tillgå.

I år har vi även skapat en facebookgrupp för juniorverksamheten,
http://www.facebook.com/groups/5742071302500545/ Här kan man följa vad som händer för
juniorerna, ändringar och nya händelser. Sidan kommer regelbundet uppdateras så det finns
aktuell information. Medlemsförfrågan krävs för att ni ska kunna göra egna inlägg på sidan.

På hemsidan, https://www.orbyhusgolf.se/,  kommer även bli regelbundet uppdaterad men vill
men endast snabbt kolla aktuella saker gällande juniorerna är facebooksidan att

rekommendera.

Årets träningar kommer att bli av på tisdagar och onsdagar kl 17:00- 18:00.
Tisdagar för de yngsta -upp till 14 år och onsdagar för de äldre juniorerna från 15 år- upp till

27 år. Samling sker vid ranchen.
Start redan nästa vecka, tisdagen den 25 maj och onsdagen den 26 maj.

Kostnaden för säsongen är 500 kr, de två första tillfällena är gratis för att få chansen att prova
på sporten. Medlemskap krävs ej för att delta under träningarna. Att tänka på inför träningarna
är att ha stadiga skor, kläder efter väder. Medtag gärna egen vattenflaska. Klubbor och bollar

finns att låna under träningarna.
Under träningarna kommer vi att slå bollar på rangen, gå korthålsbanan samt träna puttar. Det

kommer även läggas in lite extra roliga saker under säsongen.

Vi är helt övertygad om att vi kommer att få en kanon säsong tillsammans!

Anmälan och frågor sker på 0295-109 69 eller info@orbyhusgolf.se
Vi ser fram emot din anmälan!

Välkommen till en ny härlig golfsäsong
Mvh

Örbyhus Golfklubb

http://www.facebook.com/groups/5742071302500545/
https://www.orbyhusgolf.se/

