
 

Kære Juniorspiller i Norddjurs Golfklub. 

Vi glæder os til igen at kunne byde velkommen til Juniorlejr.  

Formålet er at spille en masse golf, både den sjove og mere seriøse del. At stifte nye bekendtskaber med 

andre spillere. Hygge, grine, være alvorlige og have det sjovt. Vi starter torsdag d. 8. august omkring kl. 8:30 - 

med opsætning af telte i lejren og får styr på golfudstyret. Så holder vi officiel velkomst kl. 10.  

 

  

 

 

 

 

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 mv. 

 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. Man kan selvfølgelig også 

vælge at sove hjemme. 

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. 23:00. 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 fredagen (ca kl 18:00).  

 

 

            Mere på bagsiden 

 

 



 
 

Fredag eftermiddag pakker vi teltene ned, og ca. kl 16:30 har vi fælles puttekonkurrence – voksne mod 

juniorer.  

Kl 17:00 holder vi afslutning, og traditionen tro griller vi på terrassen og det vil være muligt for forældre og 

søskende at spise med til aftensmaden.  

Prisen for at spise med vil være DKK 50,00 pr. person. Betaling foretages via MobilePay til John på 4050 5759. 

Juniorer der deltager i juniorlejren skal ikke betale 

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 200 pr. junior som dækker alle udgifter. Pengene skal betales med tilmeldingen. 

Betalingen skal ske via MobilePay til John på 4050 5759 – Husk at skive en meddelelse sammen med 

betalingen I meddelelsesteksten skrives: ”Juniorlejr 2019, Juniorspillerens navn”  

TILMELDING SKAL SKE SENEST MANDAG d. 29 JULI Vi håber at se rigtig mange til lejren og vi glæder os 

allerede…!!!  

Send mail til John Friis på jofri@live.dk indeholdende: 

• Navn på spilleren 

• Kontakt information (mobilenummer) 

• Antal ekstra til spisning fredag aften. 

• Hvis i evt gerne vil bage kage, boller mv  

• Evt voksne der vil hjælpe til og hvornår i kan hjælpe 

• Vi modtager gerne små sponsorgaver som vi kan bruge til præmier 

Husk at betale på MobilePay. 

Rigtig dejlig sommer til jer alle – vi ses 8. august 

Med golfhilsner Juniorudvalget 
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