Hej
Hoppas ni är sugna på att börja spela golf igen.
2018 har klubben bestämt att träning ska ingå i medlemsavgiften för alla upp t.o.m. 18 år
Det betyder att för er som är medlemmar behöver ni inte betala något för träningen i år.
För er som inte är medlem och vill vara med på träningarna gör det genom att bli medlem.
Kontakta mig på mail: tomas@eslovsgk.se
För knattar är kostnaden 850:- och för juniorer 1995:Medlemskapet innebär att man spelar fritt på banorna och har större chans att utveckla sin golf. För
att spela på Ellingebanan (18 håls) behöver man ha minst 54 i hcp.
__________________________________________________________________________________
Träning kommer att ske under veckorna 15-24 på våren och 33-38 på hösten.
Tiderna nedan är preliminära tills vi fått in anmälningarna. Om det blir många eller för få i någon
grupp behöver vi kanske ändra.
Alla som vill vara med på träningarna (även de som redan är medlemmar) behöver anmäla sig senast
den 16 mars. Anmälan sker på hemsidan: www.eslovsgk.se under kommittéer- junior o Elit anmälan till träning. Anmälan gäller för både vår och höst träningarna.
Eller använd denna länk: http://www.eslovsgk.se/se/kommitt-er/junior/anmalan-till-juniortraning2018

Knattar (-06 o senare) tränar 1 dag i veckan + en speldag
Födda -09 och senare
Pojkar -06-08
Flickor -06-08

måndagar 17.00-17.55
måndagar 18.00-18.55
Tisdagar 18.00-18.55

Juniorer (-00-05) tränar 2 gånger i veckan + en speldag
Flickor 03-05
onsdagar 17.00-17.55 och söndagar 13.00-13.55
Juniorer hcp 37-54
Tisdagar 17.00 -17.55 och söndagar 10.00 -10.55
Juniorer hcp 11- 36
Tisdagar 18.00 -18.55 och Söndagar 11.00-11.55
Juniorer hcp
-10
Onsdagar 18.00 – 19.45
Nybörjare
Torsdagar 17.15 -18.10 och lördag 10.00-10.55
För de som är helt nya erbjuder vi att vara med i nybörjargruppen de första 5 gångerna för 400:Därefter tas beslut om de vill fortsätta och betala resten av medlemsavgiften.

Speldagar. För att knattar och juniorer ska få större möjlighet att komma ut på banan har vi planerat
in speldagar. För de som ännu inte har grönt kort samlas vi på onsdagar kl. 17.15 för att spela några
hål på korthålsbanan och för de som har hcp samlas vi på torsdagar 17.15 för att spela på 18
hålsbanan. För att detta ska fungerar behöver vi föräldrar som kan ställa upp vid något tillfälle och
ta hand om ungdomarna.
Sommarträning kommer att arrangeras, mer info kommer under vårsäsongen.
Ni är alltid välkomna med frågor på mail: tomas@eslovsgk.se
Vi hoppas på en rolig säsong med mycket golf
Junior- Elit kommittén

