
INVITATION TIL JUNIORLEJR  
7. 8. og 9. august 2017 

 

Kære Junior spiller i Norddjurs Golfklub 
  

Vi glæder os til igen at kunne byde 
velkommen til Juniorlejr.  
 
Formålet er at spille en masse golf, 
både den seriøse og mere sjove del. At 
stifte nye bekendtskaber med andre 
spillere. Hygge, grine, være alvorlige og 
havde det sjovt.  

 
Vi starter mandag d. 7. august omkring kl. 
8:30 - med opsætning af telte i lejren og 
får styr på golfudstyret. Så holder vi 
officiel velkomst kl.10. Her vil I få 
udleveret et program over de kommende 
dage og blive tilknyttet nogle 
holdkammerater og en holdkaptajn.  
 
De kommende 3 dage vil være fyldt med aktiviteter, men der vil også 
være tid til fritid og hygge. 

 
Der bliver sørget for mad og drikkevarer igennem alle 
de 3 dage. Til det får vi brug for lidt hjælp så vi 
håber så mange forældre som muligt vil være med til 
at hjælpe – bl.a. har vi brug for at der bliver bagt 
mange kager og boller, der kan også blive brug for 
holdkaptajner til de forskellige hold, hjælp til at 
sætte baner op, hjælp i køkkenet.  



Forældre er meget velkomne til at sove sammen med jeres børn i lejren, 
men der vil være voksne fra Juniorudvalget om natten som børnene kan 
kontakte hvis der skulle være behov. Har man mindre børn der ikke er 
selvhjulpne er det nødvendigt at der er en voksen med der kan tage sig 
af barnet, da aktiviteterne er lagt an på grupper. Om aftenen skal der 

være komplet ro i og omkring lejren senest 
kl. 23.oo, dette vil juniorudvalget sørge for. 
Vi vil dog gerne have mobil numre på 
forældre i tilfælde af det skulle blive 
nødvendigt at få fat på jer. Det er ikke 
tilladt at indtage alkohol på lejren for 
juniorer. I tilfælde heraf vil forældre blive 
kontaktet og juniorerne bortvist. 
 

Det vil være muligt for forældre og søskende at spise med til 
aftensmaden om tirsdagen. Prisen for at spise med vil være DKK 60,00 
pr. person o. 12 år. Betaling foretages via MobilePay til Kim på 5090 
6520. Skriv i meddelelsen hvor mange personer, der tilmeldes spisning 
(inkl. børn til og med 12 år). 
 
Forældre skal gerne komme og hjælpe med at tage telt 
lejren ned onsdag ca. kl. 14. samtidig håber vi I alle vil 
deltage i afslutning og præmieoverrækkelse som vi 
planlægger at starte kl. 15. Vi slutter omkring kl. 16. 
Der bliver lagt billeder på facebooksiden. 
I skal huske at medbringe telt, sovepose, liggeunderlag, 
toilet-ting, regntøj, varmt tøj, sommer tøj, sko, måske 
en paraply, lommepenge, golfudstyr, kamera og hvad I 
ellers syntes I har behov for.  
 
Prisen for hele lejren er DKK 150 pr. junior 
som dækker alle udgifter. Pengene skal 
betales med tilmeldingen. Betalingen skal ske 
via MobilePay til Kim Rygaard på 5090 6520 – 



Husk at skive en meddelelse sammen med betalingen  
 
I meddelelsesteksten skrives: 
Juniorlejr 2017 
Juniorspillerens navn og medlemsnummer 
+ evt. antal ekstra personer til spisning tirsdag aften.   
 

TILMELDING SKAL SKE SENEST MANDAG d. 31 JULI 
 
Vi håber at se rigtig mange til lejren og vi glæder os allerede…!!! 
Har I spørgsmål er I velkomne til at kontakte: 

 
Peter Mosdal: 7228 6332 
Kim Rygaard: 5090 6520 
Torben Andersen: 6012 3867 
John Friis: 4070 5759 
 
Inden lejren vil vi udsende en 
oversigt over hjælpere, 
kagebagere og andre 
informationer der måtte 
være nødvendige. 
 

 
Rigtig dejlig sommer til jer alle – vi ses 7. august 
Med golfhilsner Juniorudvalget 
  
Vi er afhængige af sponsorer for juniorerne for at 
kunne holde prisen på juniorlejren og andre 
juniorarrangementer nede. Vi vil derfor gerne sige tak 
til, Auto C, Melgaard & Larsen og Secondo/Bella Trading.  


