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Golf er sjovt og godt for både krop og sjæl. Så del din
glæde for golf og spil med den 20. august.
Spil med-dag 20. august
Kære golfere i SKG
 
Inviter din bedste ven, din hustru, din mand eller en anden, som du længe har
ønsket skulle begynde at spille golf, så I kan få en rigtig god og hyggelig dag,
hvor I oplever glæden ved golfen sammen.
 
En af de mest effektive måder at få nye medlemmer på er, at I medbringer en
ven i klubben. At blive taget i hånden og blive guidet af en, man kender i
forvejen, baner vejen for hurtigt at kunne se sig selv som en del af klubbens
fællesskab.
Derfor lægger Spil med-dagen netop op til, at medlem og den golfnysgerrige
skal spille sammen på dagen og sammen føle glæden ved golfsporten.
 
Dagen starter med en velkomst til golfspillet, og bagefter spiller I med i en lille
turnering sammen. De ”nye” kan låne udstyr i klubben. Efter golfen er der en
pølse og lidt at drikke i hyggeligt fællesskab.
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Vil I med? Det kunne være rigtig hyggeligt.  Tilmelding senest d. 18. august til
kontor@sebbergolf.dk

Program for dagen: 
11.00 velkomst og derefter slagtræning medlem/ikke medlem
12.00 Texas Scramble på Pay & Play banen
kl. 14 ca. serveres der en pølse og noget at drikke, og der informeres om,
hvordan man kommer i gang med at spille golf.

Rettelse
Desværre sneg der sig en fejl ind i sidste nyhedsbrev: Hjælp til receptionen er

selvfølgelig lørdag den 9. september og ikke fredag som tidligere skrevet.

Beklager forvirringen!
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