Inbjudan till
Golfläger för barn och unga med
funktionsnedsättning
Tre golfläger på sommarlovet – avgiftsfritt!
Oxie Golfklubb i samarbete med Hylliekrokens Golfcenter i Malmö anordnar under
sommarlovet 2019 avgiftsfria golfläger för barn och unga med funktionsnedsättning.
Lägren genomförs enligt följande:
Sommarläger 1 – v.25 mån–tors
17–20 juni
Sommarläger 2 – v.28 mån–fre
8–12 juli
Sommarläger 3 – v.32 mån–fre
5–9 augusti
I varje grupp kan tolv barn och unga med funktionsnedsättning i åldern 7–25 år delta.
Dag 1 blir en introduktion till lägret med lära känna varandra-aktiviteter och en
presentation av golf.
Dag 2 kommer barnen och ungdomarna att få träna längre slag. Och prova fler delar
av golfområdet.
Dag 3–4 är det förberedande träning på alla delar av spelet samt att lära sig
golfbanan och golfregler.
Dag 4–5 blir det både träning, lite tävling och spel ute på banan.
Varje dag serveras lunch.
Lägret leds av professionell golftränare, för att lägret ska genomföras med hög
kvalitet och att allt är tryggt och säkert för deltagarna.
Kostnad: Avgiftsfritt. Utrustning, lunch och fika ingår.
Tid: klockan 10.00–13.50
Plats: Hylliekrokens Golfcenter, Limhamnsvägen 85 i Malmö.
Anmälan sker på: www.oxiegk.se Vi svarar med bekräftelse. Först till kvarn…
Kontakt och information: Anders Olsson mobil: 070-662 63 00.
Lägren ingår i projektet "Unga I Rörelse" där Oxie Golfklubb erbjuder barn och unga
med funktionsnedsättning i Malmö möjligheten att avgiftsfritt prova på och spela golf.
Projektet genomförs under 2013 till 2015 som en serie golfläger, prova-på-läger samt
löpande veckoträning under säsong. Projektets partners är Föreningen idrott för
handikappade FIFHs golfsektion, Norra Sorgenfri Gymnasium, Skånes Golfförbund,
Barn- och Ungdomshabiliteringen Region Skåne och RBU Skåne. Stöd till projeket
har erhållits från bl a Sparbanksstitelsen Skåne, Radiohjälpen, Åhlén-stiftelsen,
Crafoordska stiftelsen och Åke Wibergs stiftelse.
Varmt välkomna!
Önskar Anders Olsson med personal.
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