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Motion, Fællesskab & Frisk Luft

Hedeland Golfklub tilbyder et gratis 4-ugers forløb, hvor du kan
prøve om golf er noget for dig.

Forløbet er for dig med en kronisk sygdom, eller som har været
igennem et  forløb i sundhedscentret.

Du vil hurtigt opdage, at golf er meget mere end at slå til en hvid
kugle. Det er både motion, frisk luft i den skønne natur og en masse
hygge med dine medspillere.

En nem opstart

Vores træner og frivillige sørger for, at du får en nem start og en
god introduktion til spillet.

Alt foregår i et tempo og på et niveau, hvor alle kan være med.

Praktisk Information

Vi mødes 4 onsdage i maj – d. 4. - 11. - 18. - 25. maj.

Alle dage kl. 10.00 til ca. 13.00

I perioden kan du desuden benytte Hedeland Golfklubs anlæg med
træningsfaciliteter og spil på Maglehøjbanen, så tit du har lyst.

Du skal ikke tænke på golfudstyr - det kan du låne gratis.

Vil du spille mere?

Så kan du fortsætte på det traditionelle prøveforløb, som starter
mandag d. 27. juni og har en varighed på 8 uger.
I perioden d. 25. maj - d. 27. juni deltage på det igangværende
begynderforløb, som afvikles enten mandag eller lørdag.

Mere Information & Tilmelding

Hedeland Golfklub
Email: klub@hedeland-golf.dk
Tlf.: 4613 6188

Hedeland Golfklub
Stærkendevej 232 A
2640 Hedehusene
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