Tule kokeilemaan
Osutko liikkumattomaan palloon
Koko Lohja golfaa – mahdollisuus ilmaiseen golfaamiseen
Lohjan kaupungin asukkaille ja kesäasukkaille
Lohjan kaupungin ja
St. Laurence Golfin yhteistyö
kaudelle 2018
• Pelaajan koulutus ja rekisteröitymi
nen St. Laurence Golf ry:n pelaajaksi
• Osallistuminen kentällä
järjestettävään 3 tunnin ilmaiseen
golfin koulutustilaisuuteen
• Ilmoittautuminen caddiemasterin
toimistoon (019) 357 821
• Ilmoittautuessa tulee antaa nimi,
yhteystiedot ja syntymäaika mm.
vakuutuksia varten
• Koulutus sisältää opastusta eri
golflyönteihin ja harjoitteluun, sekä
perustiedot lajin säännöistä
• Tilaisuus antaa riittävät opit
Par3 pelaamiseen ja saat myös
lisämateriaalia säännöistä
• Koulutuksen jälkeen pelaajalle
myönnetään ”Par3 green card
kortti” joka tulee olla mukana
aina pelaamaan tultaessa. Kortti
esitetään toimistossa
caddiemasterille
• Mailat saat
veloituksetta
käyttöösi Par3:sta
pelattaessa

Tervetuloa uuden lajin pariin
nauttimaan!
Me St. Laurence Golfissa toivotamme kaikki
lohjalaiset tervetulleiksi joukolla mukaan golfin
kiehtovaan maailmaan! Askarruttaviin asioihin ja
muihin kysymyksiin vastaa toimisto tiimimme:
Head caddiemaster Joona Mäenpää 044 372 7008
Palvelupäällikkö Susanna Holm 044 372 7005
Toiminnanjohtaja Mecki Kåhre 0400 708 908

Ilmoittautuminen koulutukseen
Tulevalle kaudelle järjestetään muutamia
alle 16-vuotiaille tarkoitettuja omia ryhmiä
Kurssipäivät:
to 10.5. klo 10 –13
to 10.5. klo 15 –18 (alle 16v)
la 12.5. klo 10 –13 (alle 16v)
su 13.5. klo 10 –13
la 19.5. klo 10 –13
la 19.5. klo 15 –18
su 20.5. klo 10 –13
su 20.5. klo 15 –18
la 26.5. klo 10 –13
la 26.5. klo 15 –18
su 27.5. klo 10 –13 (alle 16v)

su 27.5. klo 15 –18
la 2.6. klo 10 –13
su 3.6 klo 10 –13
ti 5.6. klo 17 –20
la 9.6. klo 15 –18
su 10.6. klo 10 –13 (alle 16v)
la 16.6.2 klo 13 –16
su 17.6. klo 15 –18
Alle 16v pelaajat saavat
ilmoittautua halutessaan
myös avoimiin ryhmiin

Pukeutuminen
• Par3-kentällä voit pelata siisteissä
ulkoiluvaatteissa tai shortseissa ja
t-paidassa
• Lenkkikengät soveltuvat hyvin Par3-kentän
pelaamiseen
Klubi
• Klubimme ovet ovat avoinna kaikille ja voit
tulla tutustumaan golf ympäristöömme,
vaikka ruokailun merkeissä tai terassilla
istuen ja virvokkeita nauttien muiden
pelejä seuraten
Golfin aloittaminen
• Kipinän golfista saatuasi ja isolle kentälle
päästäksesi voit tutustua golfopettajamme
Henkan green card -kursseihin osoitteessa:
www.golfhenrisalonen.fi
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