
 

 

Kristiansand Golfklubb har en stor og aktiv junioravdeling og vi vil i år arrangere Golfcamp for barn gjennom 
hele sommerferien. Dette er et glimrende tilbud for barn som har lyst til å bli kjent med golfsporten gjennom en 
spennende uke med masse gøye sportslige aktiviteter. 

KGK Golfcamp er tilrettelagt for barn som er 7 år eller eldre (ok om man fyller 7 år i år). Golfcampen går fra 
mandag til fredag fra klokken 10:00 til 15:00, men vi vil ha instruktører på plass mellom 09:00 til 16:00. 
Golfcampen er åpen for alle og man trenger ikke være medlem av Kristiansand Golfklubb eller ha forkunnskap 

om golf for å delta. Det viktigste er at barna selv har lyst til å være med 😊 

KGK Golfcamp er et supert aktivitetstilbud og barna vil kunne delt på en spennende uke med masse lek og 
moro. Golf vil selvfølgelig være en av hovedaktivitetene med både instruksjon, enkle konkurranser og spill på 
banen. Foruten golfen vil barna også få være med på Fotballgolf, frisbeegolf samt mange andre aktiviteter. Det 
vil bli servert lunsj hver dag i klubbhuset. 

KGK Golfcamp koster kr. 1.495,- per barn og inkluderer alt barna trenger for en spennende uke på Kristiansand 
Golfklubb. Vi arrangerer KGK Golfcampen to ganger gjennom sommeren og på følgende datoer: 

• Camp 1  4. til 8. juli 

• Camp 3  8. til 12. august 

De av barna som ikke har golfkurset fra før, vil motta eget bevis for gjennomført VTG Kurs (Veien til golf) som 
er obligatorisk for å kunne spille golf. 

Vi gleder oss stor til å ta imot mange av våre fremtidige golfspillere til noen aktive og sosiale uker her på 
Kristiansand Golfklubb. KGK Golfcamp har stort fokus på lek og moro slik at det skal bli en super opplevelse for 
alle som deltar. 

Påmelding 

Vi har allerede fått en del påmeldinger til Golfcampen, men det er fortsatt plass til flere på alle de oppsatte 

datoer. For påmelding er det bare å kontakte klubben HeadPro (trener), Marius Rosvold Andersen på telefon 

481 23128 eller på mail marius@kristiansandgk.no 

Har du spørsmål om KGK Golfcamp er det selvfølgelig bare å ta kontakt med oss…. 

Velkommen til Kristiansand Golfklubb! 

 

Vennlig hilsen 

Marius Rosvold Andersen 

HeadPro Kristiansand Golfklubb 
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