
Spil golf med Smuksakkerne
I Skanderborg Golf Klub
Vil du være Smuksak?

Så tag din mor, far eller en bedsteforælder under armen 
og mød op i Skanderborg Golf Klub hver torsdag  
fra klokken 16:30 – 17:30

Skanderborg Golf Klub
Hylke Møllevej 2 · 8660 Skanderborg · Tlf. 86 53 86 88
www.skanderborg-golfklub.dk · mail· golf@skanderborg-golfklub.dk

Pris og tilmelding:

Det koster 200 kroner at spille golf med Smuksakkerne i en hel 
sæson. Du har dog mulighed for at prøve at deltage i en hel måned 
gratis, så du kan se, om det er noget for dig.

Dine forældre/bedsteforældre kan frit benytte klubbens trænings-
faciliteter alle ugens dage, når de spiller sammen med dig.

Har du eller dine forældre/bedsteforældre spørgsmål:
Skriv en mail til: golf@skanderborg-golfklub.dk  
eller ring på telefon 86 53 86 88

Vi glæder os til at se dig.

Her leger vi, har det sjovt og  

hygger os med golf.



Smuksakkerne

Hvis du er pige eller dreng og har lyst til at prøve om golf skal være 
din nye sport kan Smuksakkerne give dig mulighed for at stifte 
bekendtskab med sporten.

Vi har som udgangspunkt valgt, at Smuksakkerne er for piger  
og drenge mellem 5 og 10 år. Er du yngre eller ældre og synes,  
at Smuksakkerne kan være noget for dig, så er du også velkommen.

Vi ønsker at give Smuksakkerne den bedste start på livet som  
golfspiller. Derfor er fokus på leg, glæde, venskaber og udvikling. 
Det betyder, at vi vægter det sociale højt og at du griner, leger  
og får masser af succesoplevelser.

Forældre/bedsteforældre

At være forældre eller bedsteforældre til en Smuksak betyder, at du 
muligvis er trådt ind i en ny verden, specielt hvis du ikke spiller golf. 
Det er dog ingen hindring, for vi har brug for, at du engagerer dig i 
dit barns/barnebarns golf og at du dermed bliver en del af  
fællesskabet.

Fællesskabet giver en god start på livet som golfspiller og hvem 
ved, om du som forælder eller bedsteforælder selv bliver bidt af 
sporten. Golf er nemlig unik da man på tværs af generationer  
sammen kan få frisk luft, motion og dyste på lige fod.

Vi benytter torsdagens træning samt facebookgruppen ”Smuksak-
kerne – Skanderborg Golf Klub” til at kommunikere med hinanden.

Bare mød op

Har du lyst til at prøve golf, så kom forbi en torsdag og vær 
sammen med de andre Smuksakker. Det kræver ingen 
forkundskaber. Bare kom i tøj, som du kan røre dig i.

Vi mødes klokken 16:30 – 17:30. Træningen er en kombination af 
lege, social hygge, træningsøvelser og golfaktiviteter på 
træningsområdet.


