Juniormedlem Trelleborg Golfklub 2018
Juniorudvalget byder dig velkommen som aktiv junior, her i Trelleborg Golfklub Slagelse.
Vi ser frem til at kunne hjælpe dig med at blive en dygtig golfspiller.
Derfor tilbyder vi i samarbejde med klubbens træner et forløb, der gerne skal være spændende, hyggeligt og
sjovt.
Træning
Der tilbydes træning i perioden 10. april – 11. september 2018 ifølge aktivitetsplanen.
Tirsdage kl. 17-19:00 juniorudvalget er tovholder på denne træning, her veksles mellem øvelser og spil på
banen
Lørdage kl. 10-12:00 træning ved protræner Brian Amossen.
Det forventes at juniorer har varmet op selv før træningen. Efter træning opfordres juniorerne til spil på
banen.
Spil på banen
Afvikles flg. tirsdage kl. 17:00- 19:00. Der er booket tider både på 9-hulsbanen og 18-hulsbanen.
Juniorer skal selv kunne gå 9 huller, hvis ikke junior kan gå på banen alene må en forælder gå med rundt.
Der vil være en fra juniorudvalget tilstede og udlevere scorekort og sørger for at sende juniorerne afsted.
Scorekort afleveres i chartek ved juniortavlen.
Aktiviteten fremgår også af oversigtsplanen
Informationer
Informationer vedrørende turneringer og aktiviteter rundsendes via GolfBox – derfor er det vigtigt at den email der er tilknyttet til junioren er en e-mail der bliver læst af en voksen eller af junioren selv.
Opslagstavlen på gangen vil blive benyttet til at annoncere aktuelle turneringer og aktiviteter.
Hvordan logger man på GolfBox?
Link til Golfbox: http://www.golfbox.dk/login.asp?selected={88FC5719-5D6E-45AA-9782-A8F69C25EDB1}
Første gang du logger på skal du bruge to ting: medlemsnummer og password.
1. Brugernavn er sammensat af dit klub- og medlemsnummer, f.eks. 152-2684.
2. Password er sat til din fødselsdag, f.eks. 161104 (16. november 2004).
Du kan ændre adgangskode under "Min GolfBox" > "Min forside" > "Ret profil".
Hvis dit password af en eller anden grund ikke fungerer, kan du henvende dig til kontoret, der kan hjælpe
med at få et nyt password
e-mail post@trelleborggolf.dk
Du skriver dit medlemsnummer i feltet brugernavn og dit password i feltet password, tryk på knappen "Log
ind".
Har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte Juniorudvalget på mail
post@trelleborggolf.dk
De bedste golfhilsner
Juniorudvalget

