
Schema
10  Augusti:  Samling 11.30 med lunch spel på banan starttid  13.00 - 18 hål.  

Inkvartering i stugorna samt riggning av banan och grillning.

Spel 3 hål när det är ljust – Spel 3 hål i halvmörker – 3 hål i mörker.

Övernattning i 3 st. 4 bäddsstugor samt en 8 bädds stuga vid – golftjej får gärna låta en 
förälder sova över - medtag egna sängkläder + handduk mm.

11 Augusti – kl 8:00 Frukost och utcheckning 
18 hål Ryder cup spel,  starttid kl. 10.00 

Matchspel - 6 hål bästboll, 6 hål foursome, 6 hål singel.
Kan bli brist på spelare så det kan bli aktuellt att föräldrar får ställa upp och spela så vi 

får fulla lag.
Gemensam lunch och prisutdelning.

Hemresa ca: kl 16.00.

Anmäl dig till Nattgolf / Ryder Cup spel i Årjäng
10 – 11 Augusti 2019
Lägret riktar sig till juniorer som gillar att spela golf på banor i Värmland . .
Du ska vara född 2003-2009 och ha handicap mellan 10-36 
Låter det kul så är det bara att du anmäler dig på  
http://www.golfivarmland.se/vgdf-sektioner/vgdf-junior/team-future/

Anmälan till detta 2 dagars läger sker till f@vollmer.se

Redan anmälda till VGDF-junior har förtur till lägret, vi har max 20 platser.

Deltagaravgift 1.000 kr för hela säsongen eller 600 kr/läger
Måltider i golf restaurangen och övernattning i Årjäng ingår i avgiften.
Betalning via Swisch till Cecilia Rolandsson  070-665 84 36
Ledare är: Jan Magnusson, Kenneth Jogeryd f@vollmer.se 0705456195
och Johan Bergström, johan.bergström@swedbank.se 072-2370919

Packlista
• Sovsäck eller påslakan, vi sover i 10-bäddsstugor vid golfbana.
• Hygienartiklar; tandborste, tandkräm etc
• Handduk
• Golfutrustning, klubbor, vagn (om du har vagn)
• Golfkläder; kläder för alla väder, tänk på att du kan behöva ombyte om det 

regnar, vet inte hur vädret blir.
• Regnställ
• Golfskor
• Paraply
• Regnskydd till bagen
• Energi att fylla på med om du blir hungrig innan lunch/middag
• ”Mjukiskläder”
• Skor (förutom golfskor)
• Fickpengar om du vill köpa något (glass, pegg, eller annat)


