
Gyttegård Golf Klub 
B&U inviterer til 

SOMMERCAMP 
FOR GYTTEGÅRD GOLF KLUB`S JUNIORER AFHOLDES SOMMERCAMP 

Dato: 25-27 juli 2022          lørdag og søndag ca. kl. 9.00-21.00 og mandag kl. 9-17 

Sted: Gyttegård Golf Klub 

Pris: 550kr for tre dage årgang 2011 og ældre 

Pris: 375kr for to dage (lør-søn) årgang 2012 og yngre 

Tilmelding via Golfbox, senest d. 19. juni 2022 kl. 22.00 (link: GolfBox) 

Sommercamp i Gyttegård Golf Klub er for alle klubbens juniorer uanset erfaring og hcp. 

Der vil være undervisning og træning med klubbens træner, Nicolai Klindt. Der vil være forskellige match og 
konkurrencer, udfordringer og meget mere sjov med golf. Der vil selvfølgelig også være tid til hygge og frit 
spil undervejs. 

Vi spiser frokost og aftensmad i caféen. For de ældste deltagere er det muligt at sove i eget medbragt telt på 
træningsområdet ved det gamle hul syv – dog med forbehold at der er 1-2 forældre, der melder sig som 
overnattende forældrehjælp. 

Lørdag spilles der Makker Cup med forældre/bedsteforældre/nabo/moster/onkel, så junior skal huske at 
invitere en makker med til match lørdag!;) 

Lørdag inviteres forældre og søskende til grillaften (egenbetaling) samt sjov og hygge med camp-deltagerne. 

Endeligt program ses på klubbens hjemmeside samt på Facebook siden ’Gyttegård junior’ inden camp’en. 

Medbring: golfudstyr, golftøj, skiftetøj og skiftesko, solcreme, drikkedunk, regntøj, kasket, evt. telt + sovepose mv 

 

Vi har brug for forældrehjælp ved campen: være til stede i løbet af dagene / medbringe kage, boller, 
pølsehorn eller anden forfriskning / køre til Disc golf i Grindsted / præmiesponsor / overnattende i telt.     
Skriv gerne en besked ved tilmelding om, hvad du kan hjælpe med og hvornår. 

Ved spørgsmål kontakt Lise Enggaard på tlf. 23959650 eller mail: liseeng@hotmail.com 

Vi håber mange vil deltage i årets sommercamp       Hilsen B&U Gyttegård Golf Klub 

 

Pris for sommercamp inkluderer 

 Træning alle dage 
 Erindringsgave 
 Morgenmad ved overnatning i telt 
 Frokost alle dage 
 Aftensmad lør-søn  
 Forfriskninger og mellemmåltider 
 Match, konkurrencer og præmier 
 Turneringsfee for deltagere i klubturnering 


