
Svendborg Sct. Jørgens Inner Wheel 
inviterer Distrikt 45 og 46 til  

Lørdag den 3. august 2019
på Svendborg Golf Klub

Tordensgårdevej 5, 5700 Svendborg

InnerWheel GolfInnerWheel Golf

Det er golftid i Inner Wheel og denne gang er det Svendborg 
Sct. Jørgens Inner Wheel, der inviterer til en tur på græsset. I det 
dejlige, bakkede sydfynske landskab ligger Svendborg Golf Klub, 
som skal danne ramme for vores match.

Vi håber, at I har lyst til at deltage på en dag, hvor vi har sat et  
program sammen, så der er noget for alle – både golfere og  
ikke-golfere. Gør det til en tur, tag et hold afsted fra jeres klub 
eller har du en golfspillende veninde, så tag hende med og få  
en dejlig dag sammen på golfbanen. 

Dagen for golfere:
Kl.   9.00 Fælles morgenmad
Kl. 10.00 Start på 18- eller 9-huls banen og par-3 banen
Kl. 15.00 Frokost i restauranten
Kl. 16.00 Præmieoverrækkelse og tak for i dag

Dagen for ikke-golfere:
Kl. 10.00 Prøveslag på Driving Range og introduktion til  
 golfens verden samt evt. spil på begynderbanen

Desuden kan klubbens Golf Shop besøges; den frister med alt i 
udstyr og beklædning for enhver smag.

Tilmelding skal ske på mail til kasserer Helle M. Pedersen på 
hellemp@vindebymail.dk senest den 29. juni med navn, Inner 
Wheel klub og DGI-nr. samt hcp, hvis du er golfer. Og om du vil 
spille på 18- eller 9-hulsbanen. 

Det koster 550,- kr. pr. deltager. Beløbet skal betales samtidig med 
tilmelding med MobilePay til Helle M. Pedersen på 50 95 45 14. 
Husk at skrive dit navn i kommentarfeltet.

Glæd dig til en god dag i det sydfynske. 
Svendborg Sct. Jørgens Inner Wheel

Evt. overskud fra dagen går ubeskåret til Hospice Sydfyn.        

Husk! Der er TILMELDINGsenest den 29. juni.Få en sjov dag  med andre Inner Wheelere

mailto:hellemp@vindebymail.dk

