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Ny Pro i Sebber Kloster Golf Klub
 

Sebber Kloster Golf Klub har nu indgået aftale med SAND GOLF, der i forvejen
har PGA trænere i Kalø, Randers Fjord og Lübker Golfklubber.

Vi har tilknyttet Kristian Jeppesen, som fast træner i Sebber, hvor han som
udgangspunkt vil være i klubben tirsdag, onsdag og torsdag fra den 1. april til
31. oktober. Udover fællestræning, junior-, elite- og begyndertræning, vil der
selvfølgelig blive mulighed for at booke private lektioner, hvor SAND GOLF har
forskellige tilbud, som der vil komme nærmere om. Kristian har ytret ønske om
at starte tidligere end den 1. april og det har vi selvfølgelig intet i mod.

Vi ønsker Kristian hjerteligt velkommen i Sebber og vi ser frem til et godt
samarbejde.
 

 

http://us12.campaign-archive2.com/?u=c1456691d0e062055301f1b9c&id=c2761a92fe&e=fa8d081ca0


Kristian Jeppesen – PGA træner assistent: 

Jeg er 37 år gammel. Jeg har været PGA-træner siden 2004, hvor jeg startede i
lære i Brønderslev Golfklub. Jeg blev udlært fra PGA-træner skolen i 2008, og
har siden da været tilknyttet flere forskellige klubber. Jeg har en videnskabelig
tilgang til golfsporten, og tager på relevante kurser for hele tiden at blive
klogere på de forskellige teknikker, som gør golfspillet lettere. Det var igennem
et af disse kurser (Stack and Tilt - 2014), at jeg fandt ud af at golfsvinget kan
sættes i system, og at der faktisk findes en model af golfsvinget som bygger på
videnskab  Jeg hjælper altid gerne, så har du spørgsmål om stort eller småt, så
tag endelig fat i mig. Jeg glæder mig til endnu en stor sæson, med masser af
gode oplevelser på træningsanlægget, på banen og i klubberne.
 

Kontingent 2017

Alle medlemmer som har adgang til 18-huls banen fik i begyndelsen af
december en faktura på kontingent for 2017, til betaling primo januar 2017.
Hvis du ved en fejl ikke har fået opkrævningen så kontakt kontoret. Har du
glemt at betalt dit kontingent, så vil det være en god ide at få dette gjort nu. For
i februar måned begynder vi, at rykke for manglende betaling af kontingent og
herefter bliver spilleret lukket. 
 

Kontingent til Engsløjfen (lille bane)
 

Vil blive opkrævet i begyndelsen af februar måned.
Hvis ikke du inden d. 12. februar har modtage en faktura på dit kontingent til
lille bane, så kontakt kontoret.
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