
Golf er bra for 
barn og ungdoms 
personlige utvikling
La ditt barn prøve golf, det er gøy og utvikler mestringsfølelse
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Sommer Golf Camp for barn 6-13 år i uke 26 
og 33. Fra nybegynner til øvet. Man-Fre fra 
kl. 08.30-15.30. Gøy og sosialt. 
Om Golf Camp i Asker Golfklubb
Golf Camp arrangeres på Asker Golfbane, som ligger i idylliske 
naturomgivelser i området rundt Hogstad i Asker.

Vårt program er basert på alder og ferdighet slik at alle skal passe inn, 
ha det gøy, og få en flott golf opplevelse. Campen er en mix av trening 
og lek. Vi deler typisk deltagerne i grupper, som:

Vi deler deltagerne inn i disse grupperingene:
Gr. 1: Har (nesten) aldri spilt - nybegynner
Gr. 2: Har spilt litt - vil prøve å få Veien til Golf-kortet
Gr. 3: Har tatt Veien til Golf - vil trene for å bli bedre

Golf er super sosialt, gå sammen med noen venner og meld 
dere på Golf Camp, det blir garantert gøy

Deltagerne som vurderes kvalifisert etter Camp vil få det formelle Prøv 
Golf Beviset, som gir mulighet til å spille golf på bane etter fullført 
Camp.

Prisen er kr 2.595 per barn, og dette inkluderer lunsj med drikke. Man 
trenger ikke å være medlem i Asker Golfklubb for å delta. De som ikke 
har eget utstyr får låne, evt. kjøpe eget til fordelaktige priser.

Vår erfaring er at 9 av 10 aldri prøver golf av ulike grunner, mens 9 av 
10 som faktisk prøver golf synes golf er gøy. Et hovedfokus for oss er 
derfor å tilrettelegge for at så mange som mulig av Askers barn og 
ungdom får prøve og oppdage hvor gøy og sosialt golf kan være. Golf 
er en fantastisk fin aktivitet for vennegupper og familier på tvers av 
generasjoner.

Ukentlige golf treninger for barn og 
ungdom fra 5-19 år. Alle nivåer, vi tar i mot 
nybegynnere løpende. Gøy og sosialt. 
Ukentlige juniortreninger
For alle aldre, ferdighetsnivåer og ambisjoner, organisert med fokus på 
å utvikle et godt sosialt mijø.

I 2018 tilbyr vi følgende treningsgrupper:

• Jenter 5-8 år Tirsdager kl. 17-18

• Jenter 9-12 år Tirsdager kl. 18-19

• Gutter 5-8 år Tirsdager kl. 17-18

• Gutter 9-12 år Tirsdager kl.18-19

• Ungdom Mix 13 år+ Tirsdag kl. 16.30-18

• Junior/Elite Onsdager kl. 17.30-20

Golf er gøy 

Golf er inkluderende

Golf er sosialt



For informasjon og påmelding
For mer informasjon ta gjerne kontakt med juniorgruppa ved Ketil 
Heggem, tlf. 957 82 007 eller e-mail junior@askergolf.no 

For påmeldinger:
Sommer Golf Camp. Direkte påmelding på www.askergolf.no
Klikk på fanen «Kurs», og velg så «Junior Sommer Camp»

Ukentlig treningstilbud. Direkte påmelding på 
www.askergolf.no. Klikk på fanen «Kurs», og velg så «Juniortrening» 

Påmeldingsfrist: Løpende, men det gjelder førstemann til mølla, 
så vær tidlig ute.

Besøk oss også gjerne på:
www.askergolf.no

Facebook Asker Golfklubb
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