
Året är 2020    
Vi börjar året med 3st gratis ”prova på”-dagar, 29 Mars, 5 April & 12 April. Det perfekta tillfället att ta med en 

kompis eller två som får testa hur golf kan vara. 

Väl inne i Påskveckan erbjuds det ett 3-dagars läger där vi rivstartar denna härliga säsong! 

Därefter är säsongen igång på riktigt och då tränar vi golf i grupp söndagar och måndagar för att vi senare på 

säsongen ska kunna träffas på onsdagar och lördagar och gå ut och spela. 

På söndagar tränar alla åldrar vare sig man har hcp eller ej. 
Första gruppen börjar sin träning 10.00, de är våra yngsta fantaster som går här, och den sista gruppen är vid 15.00 

på eftermiddagen, då tränar de äldsta. Gruppindelningen görs efter ålder så att våra unga löften enkelt hittar en 

golfkompis! 

Vilken träningstid man får blir klart i mitten av Mars eller så snart grupperna blir fyllda. 

Det är med andra ord Först till kvarn som gäller 

För de juniorer som kommit en bit på vägen så kan man även eller bara träna på måndagskvällar. Här tränar 2 

grupper, 17.00 & 18.00, de som ingår i Tegelbergas Juniorlag eller de som kanske är på väg dit. 

(några av oss får inte nog med golf och tränar även på söndagar) 

Tillhörande datum för spelträningar, seriespel, de 4a lägren mm skickas ut när träningsgrupperna är klara. 

Tegelbergas junior & ungdomstränare är Alfred Norén och det är han som kommer att ta emot, engagera och utbilda 

era framtidslöften. 

Anmälan görs till CW@PGASWEDEN.COM 

Meddela namn, ålder, eventuellt hcp samt tidigare träningsgrupp man deltagit i. 

Träningsavgift - 2020  

*för medlem 1200kr 

*icke medlem 1700kr 

Juniormedlemskap – 2020 

Junior 5–12 år   2000 kr (inklusive träningsavgift) 

Junior 13–17 år  1600 kr 

Junior 18-21  år  2200 kr  

För er som vill locka igång sitt barn igen finns ett specialmedlemskap på 9-hålsbanan för 5-12 år 400kr 

Alla juniorläger på Tegelberga GK ingår för medlemmar som är med i träningsgrupper 

För att bli medlem kontaktar ni receptionen via   kansli@tegelberga.se 
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