
GOLF HØJSKOLE 2014 

    

Så er det igen blevet tid til tilmelding til Golf højskolen 2014. 

Vi kan igen i år med glæde, i samarbejde med Ikast Idrætshøjskole, byde velkommen til medlemmer af SRC i 

uge 28 (40 pladser) eller 30 (20 pladser). 

Ligesom sidste år har vi fået en rabat der svarer til et enkeltværelse, dvs. at du får enkeltværelse uden 

merpris (værdi mellem 750,00 – 1500,00) husk derfor ved tilmelding at opgive at duer medlem af SRC, 

ellers får du ikke dette tilbud. 

Sidst år var vi 43 SRCér i uge 28 og ca. 15 i uge 30 der hyggede os – spillede Golf og fik træning hver dag af 

dygtige trænere, en super god oplevelse for os alle.  

Skolen er for alle uanset handicap, og alle spiller også med alle om eftermiddagen, der er også mulighed for 

at helt nybegyndere kan deltage og endda tage kortet i denne uge, en hurtig og nem måde at blive en 

”rigtig” golf spiller med det grønne kort som er nødvendigt for at må spille på andre baner. 

Der er træning hver formiddag og frit spil på om til 22 forskellige baner hver eftermiddag – så der er masser 

af muligheder for at prøve nye og spændende golf baner. 

Prise for denne uge er uforandret fra sidste år nemlig kr. 5400.00 - i enkeltværelse og med ALT inklusiv – 

dvs. der kommer kun drikkevarer til maden om aftenen oven i prisen, hvis ikke du vil nøjes med at drikke 

vand til maden ☺  

Vi tilråder meget hurtig tilmelding – da der som altid bliver hurtigt booket – sidste år var der igen flere der 

desværre kom for sent med tilmeldingen. 

Du tilmelder dig på skolens hjemmeside www.isi.dk eller hos Kjeld Løvqvist på klsi@mail.tele.dk hvor du 

også kan får yderligere informationer, ved tilmelding direkte til skolen skal du huske at oplyse at du er 

medlem af SRC. 

 


