Hej
Här kommer information gällande golflägret v. 26, 24-28 juni, för juniorer på
Surahammars Golfklubb.
Även i år har Surahammars juniorer den fantastiska möjligheten att delta på
golfläger arrangerat av Lifecenter i Västerås, Surahammars GK och organisationen
Sport for Life.
En mycket speciell händelse är att vi i år under hela veckan gästas av Keith Reese,
head professional och general manager på Valhalla Golf Club. Valhalla Golf
Club har bland annat stått värd för Ryder Cup 2008 och 2014 spelades PGA
Championship på golfklubben.
Lägret bygger på en kombination av högkvalitativ träning och en samverkan mellan
två av Sveriges största folkrörelser, kyrkan och idrottsrörelsen. Det finns gott om
ledare under hela dagen. Utöver våra juniortränare har vi även i år med oss
instruktörer från Louisville, Kentucky i USA, med Smitty och Greg i spetsen.
Lägret är ett dagläger och är uppdelad i träningspass och spel på banan utifrån
individens personliga förutsättningar. Nytt för i år är att vi äter middag tillsammans
efter dagpassen och därefter hänger tillsammans med varandra till kl. 19.15, just
för att öka möjligheten till avslappnad gemenskap. Schemat i år har lite olika start
och sluttider, se nedan, men grunden är att vi samlas kl. 08.30 vid putting green
och avslutning sker kl. 19.15 förutom onsdag som ser lite annorlunda ut.

Ålder
Detta läger kommer hålla på hela dagen, och deltagare skall orka ta hand om sig
själv, träna och spela på banan. Vilka som orkar beror på olika faktorer, men
lämpligen behöver juniorer från Surahammars GK som deltar vara född senast
2009 (skall börja åk 4). Vi som anordnar lägret är öppna för andra åldrar, om
mognad och glädjen finns att vara på golfbanan hela dagen. Föräldrar får gärna ta
en dialog med John-Edvard om detta.
Praktiskt
Eftersom golf är en utesport behöver deltagare vara förberedda på olika sorters
väder. Bra om varje deltagare utöver golfklubbor och bollar har med regnkläder,
paraply, vattenflaska och vagn (då vi är på golfbanan hela dagen kan det vara
skönt att inte bära bagen). Det är deltagarens eget ansvar att ha försäkringar som
täcker eventuella olyckssituationer på golfbanan och på övrig tid under lägret.
Lägret är drogfritt.
Anmälan och Betalning
Anmälan sker till John-Edvard Stenstrand, john@stenstrand.com, uppge:
Namn:
Adress:
Tel:
Mail:
Golf-ID:
Betalning sker smidigast via Swish, 0768-550 900 (John-Edvard Stenstrand).
Kostnad för daglägret är 895 kr för hela veckan inkl. mat under dagen. Märk med
namn och golfläger. Betalning skall ske innan lägret börjar.

Alla dagar håller vi till på Surahammars GK.
Mat
Vi äter lunch och middag på Surahammars golfklubbs restaurang.

Frågor
Kontakta John-Edvard Stenstrand, 0768-550 900, john@stenstrand.com.

Allergier
Meddela eventuella allergier.

Schema (preliminärt)
Måndag 24/6, Tisdag 25/6 & Torsdag 27/6
8.30
Start
9.00-10.00
Starttider 9-hål banan
12.00
Lunch
13.00
Träningspass 1
14.00
Träningspass 2
15.00
Träningspass 3
17.00
Middag
17.30-19.15
Kvällshäng och aktiviteter
19.15
Avslut

Onsdag 26/6
8.30
Start
9.00-11.00 Olika träningspass
11-12.00
Lunch
EM
Scramble - lagtävling
17.00
Middag
18.30
Avslut/Avfärd för strandhäng på Lögarängen
Västerås. Grillning av S’mores, mm
De som hänger på blir hemskjutsadeefteråt.

Fredag 28/6
8.30
9.00-10.30

Start
Starttider 18-holes golftävling. För de
med högre hcp genomförs tävling på vår
suveräna korthålsbana.
Lunch efter avslutat spel
16.00
Avslutning med prisutdelning

