Välkomna till Golfens dag på Bokskogens Golfklubb
den 20 maj
Den 20 maj är det Golfens dag i hela Sverige. Vi på Bokskogens Golfklubb
kommer att ha öppet hus med massor av aktiviteter för gamla och nya golfare.
Golfintresset i Sverige är rekordstort efter det fantastiska golfåret
2016 med bland annat Henrik Stensons seger i The Open och
silvermedalj i OS. Antalet golfmedlemmar har ökat tre år i rad och
det är många – även icke-golfare – som är nyfikna på golf.
Golfens dag är ett nationellt initiativ för att fånga upp det här stora
intresset, och det kommer att vara öppet hus på många golfklubbar
runtom i landet just den här dagen.
Vi på Bokskogens Golfklubb kommer att vara en del av Golfens dag
och bjuder in alla att prova på golf, umgås och njuta av vår fina miljö.
Vi kommer att ha massor av trevliga aktiviteter mellan klockan 10 och 14 och hoppas få
många besökare och locka till oss nya medlemmar som är nyfikna på golf.
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Clinic med våra pro´s - uppvisning och tips
Rundtur med golfbil på banorna
Äventyrsgolf för barn och prova-på spel för alla på korthålsbana (Lilla Banan)
Driving range för alla
Puttningstävlan med pris till alla deltagare
Fågelvandringar på anläggningen (kl 11 och 13)
Specialerbjudande medlemskap
Fritt spel på Kungsbanan för en gäst per medlem vid två starttider varje timme (bokas
på plats i receptionen under dagen….först till kvarn….)
Information om frisk och hälsovård ur ett golfperspektiv
Följ en Hickory-tävling och upplev golfens ursprung utrustnings- och klädmässigt. 18
hål på Gamla Banan med start kl 13
Restaurangen är öppen för lunch och fika. Korvgrillning. Glass till alla barn under 15
år.
Specialerbjudande i shopen

Boka in dagen i din kalender och ta med dina golfintresserade vänner och bekanta till
en rolig dag på klubben!!!!!!!!!

Mer information om Golfens dag finns på den nationella sajten www.golfensdag.se.

Varmt välkomna!

