
 

Inbjudan Juniorläger ( breddläger) i GH GDF regi,  

Lördagen den 12 maj. 

Plats;  Bollnäs GK 

Tid;  09.00 – 16.00, ev avslutande teoripass, kväll 

Målgrupp; Juniorer, Pojkar/Flickor 11 – 16 år ( födda  07 – 01) 

Förutsättningar 

GH GDF står kostnaden för lägret ( pro, ledare, förtäring och logi). 

(Deltagarna står själva för resekostnader) 

Logi och frukostar serveras i Herrgården, där vi även erbjuder logi för de som 
reser och ankommer fredag kväll. Logi och frukost ingår även L-S ( Söndag är 
det premiär för Scandic  juniortouren!). 

Deltagare medtager själva; lakan, påslakan och örngott och bäddar sin säng !!!  

(Jesper Wikberg tager emot anländande, fredag eftermiddag/kväll)  

Övriga måltider; lunch och middag lördag serveras, Golfbanans restaurang( alt 
catering). 

Likt höstlägret vid Gävle GK delas gruppen i tre lika stora delar (efter hcp) för 
träning av tre engagerade Pron. 

(Vi återkommer med mer detaljerat program för träningen kl 09.00 – 16.00) 

Såväl fredag kväll och lördag efter kl 16.00 erbjudes möjlighet för deltagare att 
träna/spela på banan! 

( medföljande föräldrar kan med fördel bo över på Scandic Bollnäs, där vi ska ordna med 
”specialpris”)    

Deltagaravgift = 300 sek/deltagare att inbetala senast den 9 maj 



Golfhandikapp = Hcp 54 eller lägre 

(Vid uppstart delas in i tre grupper beroende på hcp)  

 

Anmälan lägret; 

Anmäl deltagare och ev logibehov via upplagt formulär GH GDF hemsida, 
www.gh-gdf.com , flik ”Juniorer”, senast 4 maj( max 36 deltagare)! 

 (här anmäler ni även medföljande förälders behov av logi, Scandic Bollnäs) 

Betalning 300 sek/deltagare, senast 7 maj, görs till GH GDF Bankgiro; 5093-
7200, Märk inbetalning med ”JL och namnet på deltagare”  

Anmälan deltagande ”Scandic Juniortour, GH GDF” , deltävling 1 Bollnäs GK, 
13 maj; Se www.gh-gdf.com/juniorer ( kommer att läggas upp nästa vecka)  

Vår förhoppning är deltagare från alla distriktets klubbar  – både lördagens 
läger och premiären för ”Scandic Juniortour, GH GDF” på söndagen!!! 

Naturligtvis välkomnar vi också medföljande föräldrar/ledare !! 

 

Vid frågor kontakta; 

Tommy Johansson 073 15 70 50  tommy.lenninge@gmail.com  

Jesper Wikberg       070 523 71 89 jesperwikberg97@hotmail.com  

Pär Lindfors             070 8 62 44 19 par.lindfors57@icloud.com  

 

Välkomna !! / Juniorkommittéen; Tommy, Jesper, Pär 

 

 


