Kick off-läger innan skolstart
Starta höstterminen med tre dagars intensivläger i golf!
Vi kickar igång inför höstterminens träningar och blandar
både spel och träning. Möjlighet finns också att prova
våra padelbanor. Även du som vill prova på golf är välkommen till lägerdagarna i mån av plats, alla deltar efter
sin egen förmåga och nivå.
Datum, tid, plats: Måndag–onsdag 15-17 augusti kl 9-12
på Gustavsvik
Målgrupp: Barn och ungdomar i breddgrupper och golfskola (nya i mån av plats), rek. ålder cirka 10-14 år
Pris: 500 kr inklusive fruktmellanmål
Digital anmälan på hemsidan. Max 8 deltagare.

Välkommen till vår
barn– och ungdoms
verksamhet 2022

Höstlovsgolf
Vi tränar golf på höstlovet i vår fina inomhushall i Mosjö
och testar förstås vår Trackmanutrustning. Vi hälsar dig
välkommen i åldrarna 6-9 år eller 10-12 år och som är
i träning hos oss. Även du som vill prova på golf är välkommen i mån av plats, alla deltar efter egen förmåga.
Pris: 300 kr inkl fruktmellanmål. Max 8 deltagare/grupp
Plats: Mosjö
Digital anmälan på hemsidan.
Tillfälle 1: 31 oktober kl 9-12, 6-9 år
Tillfälle 2: 1 november kl 9-12, 10-14 år

Träna golf hos oss
Vi har träningsgrupper och träningsverksamhet för
alla åldrar och nivåer, från mars till oktober. Vår utvecklingstrappa startar med golfkul från sex års ålder.
Därefter kan du växa och träna med oss under hela
juniortiden, oavsett vilken inriktning du väljer. Träningsgrupper finns både på Gustavsvik- och Mosjöanläggningen under ledning av våra omtyckta tränare
Martin och Viktor. Vill du också vara med? Läs mer om
vår juniorverksamhet på hemsidan
orebrogolf.se/junior-elit

Vi hjälper dig med din golf!
Qualified Trainee Viktor Williamson
0768-23 00 18, viktor.williamson@orebrogolf.se
PGA Clubprofessional Martin Sterner.
Martin, 070-542 86 72, martin.sterner@orebrogolf.se
Vi älskar golf och vill ge dig som junior förutsättningar
att lära dig älska spelet. Vår strävan är att erbjuda barn
och ungdomar en nivåanpassad idrottsverksamhet i en
social och glädjefylld miljö där alla känner sig välkomna.
På vår hemsida läser du mer om vår värdegrund och våra
träningsgrupper.

Välkommen!

Med reservation för ev. ändringar

Glädje Professionalism Nytänkande
019–10 11 00 • www.orebrogolf.se

Aktivitetsprogram
För dig mellan 6 och 21 år

Här följer några roliga
aktiviteter som du inte får missa!
Prova golf på påsklovet, rek. ålder 9-12
Nyfiken på golf? Ta chansen och prova under påsklovet.
Vi arrangerar två prova på-tillfällen i Mosjö under lovdagarna, där vi testar golfens grunder. Inga förkunskaper
krävs och låneutrustning finns på plats.
Pris: 250:- inkl fruktmellanmål
Plats: Mosjö
Digital anmälan på hemsidan. Max 5 deltagare/grupp
Tillfälle 1: Måndag 11 april kl 9-12 pojkar och flickor
Tillfälle 2: Tisdag 12 april kl 9-12 flickor

Golfskola för barn, ålder 9-12
(född 2013–2010)
För dig som är nybörjare – barnens väg mot ett grönt
kort.
Börja spela golf hos oss! Vår golfskola för barn ger dig
nödvändiga kunskaper i både teknik och regler - allt för
att du ska kunna spela och ha roligt på banan. Barnens
väg mot ett grönt kort. I priset ingår obegränsat med spel
på korthålsbanan (Gustavsvikskortet) och ett personligt
rangekort laddat med 5 bollhinkar.
Pris: 1995:Plats: Gustavsvik
Digital anmälan på hemsidan. Max 8 deltagare/grupp.
Kurs 1: 8/5, 15/5, 22/5, 29/5. kl 13.30-15.30
Kurs 2: 8/5, 15/5, 22/5, 29/5. kl 15.30-17.30
Kurs 3: 5/6, kl 13.30-16.30, 12/6, kl 13.30-16.30,
19/6, kl 13.30–15.30

Sommarläger (v 25)
Måndag–torsdag 20-23 juni på Mosjö och Gustavsvik
Målgrupp: Barn och ungdomar i breddgrupperna
(golfkul 6-9 år, utvecklingsgrupperna ca 10 år<)
Starta sommarlovet med fyra dagar fullmatade med
golfträning. Våra tränare Martin Sterner och Viktor
Williamson ansvarar för träningarna och har god

hjälp av våra äldre juniorer. Vi utlovar både träning,
tävling och andra roliga upptåg. Lägret vänder sig först
och främst till barn som är medlemmar och tränar
hos oss. I mån av plats välkomnar vi även andra som vill
prova på.
Deltar du inte i någon av våra träningsgrupper, men vill
vara med? Skicka din intresseanmälan med personuppgifter till jenni.sterner@orebrogolf.se och ange vilken
grupp du önskar vara med i (golfkul eller bredd).
Datum: 20–23 juni
Plats: Mosjö (golfkul) och Gustavsvik (bredd/utvecklingsgrupp)
Pris: 900 kr inklusive tre luncher, fruktmellanmål varje
dag, glassavslutning samt deltagande i Teen Cup
Digital anmälan via hemsidan.

Sommargolf för tjejer – prova på
Är du tjej i åldern 9-12 (född 2013-2010) och nyfiken på
golf? Inled sommarlovet med vårt prova på-läger för
tjejer. Vi testar golfens grunder och provar även att spela
på korthålsbanan. Inga förkunskaper krävs och låneutrustning finns på plats.
Datum: 27-29 juni kl 9-12
Plats: Gustavsvik
Pris: 500 kr inklusive fruktmellanmål
Digital anmälan på hemsidan. Max 8 deltagare/grupp.

Juniortävling 30 juni – Svensk Cater
Junior Challenge
Välkommen till vår nya juniortävling som vid premiären
arrangeras på Gustavsviksbanan. Vi spelar hcp-tävling,
singel slaggolf med pojk- och flickklass samt en extra
open-klass.
Klass 1:Hcp 0-36 över 18 hål. Caddie är tillåten t o m
12 års ålder. Valfri tee för alla.
Klass 2: 36,1-54 över 9 hål. Alla spelar från tee

40. Caddie är tillåten för samtliga spelare. Resultatlista
presenteras inte i den här klassen – alla startande får ett
deltagarpris i samband med prisutdelningen
Anmälningsavgift 200 kr inklusive fria rangebollar för
uppvärmning. Anmälan via MinGolf.se.

Juliträning
Golfträning när våra banor är som finast! Vi tränar, spelar
och har roligt tillsammans några dagar i juli månad.
Träningen vänder sig till alla barn och ungdomar som är
i träning hos oss eller har deltagit i våra golfskolor. I mån
av plats är även du välkommen som är ny och nyfiken på
golf!
Måndag-onsdag 18-20 juli kl 9-12
Breddgrupp 10-14 år
Pris: 500:- inklusive fruktmellanmål
Plats: Gustavsvik
Digital anmälan på hemsidan. Max 8 deltagare/grupp.

Golftjej Örebro
Vi är med i ÖLGF:s satsning Golftjej Örebro. Den 16:e
augusti arrangerar vi en träning och spelaktivitet på
vår Gustavsvikanläggning. Tjejer mellan 10–16 år är
välkomna att vara med. Mer information kommer!

