
                                                                                   

 

Inbjudan Juniorläger, Höst ( breddläger) i GH GDF regi,  

Lördag- Söndag,  den 6-7 oktober. 

Plats;  Högbo GK 

Tid;  Start Lördag kl 10.00 – avslut Söndag kl 14.00  

Målgrupp; Juniorer; Pojkar/Flickor 11 – 16 år ( födda  07 – 02) 

Förutsättningar 

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

(Deltagarna står själva för resekostnader) 

Logi tillhandahålles i närliggande vandrarhems stugor(vid sidan av Driving 

range) , där även förtäring middag lördag och frukost  söndag ,serveras. 

(Lunch Lördag och Söndag i Golfklubbens restaurang). 

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

Likt vårlägret vid Bollnäs GK indelas i tre lika stora grupper (efter hcp) för 

träning med våra  tre engagerade Pron; Mikael Söderlund, Fanny Östlund,TBD 

Före middagen lördag kväll planerar vi  att genomföra ett teoripass  

( återkommer med det  slutliga detaljprogrammet och deltagarlista som 

utsändes den 2 oktober) 

 (Vi återkommer med mer detaljerat program för träningen Lördag fyra pass, Söndag två pass ). 

Deltagaravgift, läger                  =   300 sek/deltagare att inbetala senast den 3 oktober.  

Deltagaravgift, läger och logi  =   400 sek/deltagare att inbetala senast den 3 oktober.  

Golfhandikapp = Hcp 54 eller lägre 



Max 36 deltagare, Min 20 deltagare 

 För medföljande, förälder;  

-Enkelrum 250 sek, dubbelrum 300 sek ( 2 personer) 

-Lunch, middag, frukost, lunch 350 sek   

Anmäl, senast 1 oktober, deltagare och ev logibehov till; 

Mail;  par.lindfors57@icloud.com; Deltagares Namn, hcp, golfklubb, 

mailadress, samt namn och mobilnummer förälder.  

(här anmäler ni även medföljande förälder, samt ev behov av logi, 

förplägnad) 

Betalning lägret deltagare 300 sek/deltagare( 400 sek med logi), medföljande 

enligt behov och pris angivet ovan,  till; 

 GH GDF Bankgiro; 5093-7200, meddelande;  

 ”HL och namnet på deltagare/medföljande” . 

Betalning senast onsdag 3 oktober!  

Vid frågor kontakta; 

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

Calles Sandegård, Klubbchef Högbo GK    070 208 9144  calle@hogbogk.com  

Välkomna  !! /GH GDF Juniorkommittée  
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