
From: Skånes Golfdistriktsförbund Junior/Elit - To: stefan.nilsson@skgf.se - Cc:  - Date: 11 mars 2023 10:24
Subject: Välkommen på Kick Off inför säsongen 2023

Skånes Golfförbund Junior/Elit
Mars 2023

 

Välkommen på KICK OFF 19/3 
Vi bjuder in till denna träff i samband med RF-Sisu Skåne och
kommer att informera om årets aktiviteter och tävlingar. Vår
samarbetspartner Titleist kommer att vara på plats så ni får
testa det senaste klubborna. 

Eftersom det är en Kick Off kommer vi även att bjuda på lite
mat och dryck. Allt är kostnadsfritt men vi behöver din
anmälan så vi set hur många som kommer, hoppas vi ses!



Anmäl dig här

Golfens ledarutbildning 29/4
Vi kommer att arrangera en ledarutbildning för juniorer och
föräldrar som vill hjälpa till på sin klubb med juniorträning. Våra
utbildare i distriktet är Alexandra och Markus kommer att hålla i
det tillsammans med Mia från RF-Sisu Skåne.  

Läs mer 

Tjejprojektet i Helsingborg 
Vi kommer att fortsätta mars ut och alla tjejer är välkomna
till RUFF i Helsingborg. Vi träffas på söndagar kl 16-18 och
tränar, fikar och umgås med nya golfkompisar. Nu på söndag
12/3 är nästa träff anmälan är öppen! #slaget för tjejerna

https://9cswvrrs.r.eu-west-1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fmingolf.golf.se%2FCompetition%2F3852131/1/01020186cffc0b04-67308f9e-fd29-4609-b8b3-2f1ee7e2af59-000000/Q9JTBnIwieQ-PIdv4tL4Ru3uBrw=312
https://9cswvrrs.r.eu-west-1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fmingolf.golf.se%2FCompetition%2F3841582/1/01020186cffc0b04-67308f9e-fd29-4609-b8b3-2f1ee7e2af59-000000/2g236cOmGM6y-rn66Tm38PCyLy8=312


Läs mer

Träningen på Hylliekroken

Vill du lära känna nya kompisar och slå bollar med oss? Veta
lite mer om våra kommande aktiviteter i Skåne? Kom då till
Hylliekrokens Golfcenter på torsdagar kl 17:30 -19.30 anmälan
gör du via Min Golf och vi håller på mars ut, välkommen!

Anmäl dig här

Våra YouTube sändningar

Vi fortsätter med vår Live sändningar, där vi har olika teman
och gäster. Missade du senaste programmet ? Ingen fara du
kan se det här när vi sände direkt från Halmstad Golfarena.
Nästa sändning är den 21/3 kl 18:30, hoppas vi ses!

https://9cswvrrs.r.eu-west-1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fwww.skgf.se%2Fse%2Fgts%2Fslaget-for-tjejerna/1/01020186cffc0b04-67308f9e-fd29-4609-b8b3-2f1ee7e2af59-000000/BznZGcEaIyCasge1cqm0TPj2uPI=312
https://9cswvrrs.r.eu-west-1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fwww.skgf.se%2Fse%2Fgts%2Ftraning/1/01020186cffc0b04-67308f9e-fd29-4609-b8b3-2f1ee7e2af59-000000/z06tQaKHDpm5cUbg2xqCqqbtfUU=312


Senaste programmet

Inga fler utskick tack

Vill du inte ha fler utskick från golfdistriktsförbundet? Logga in i Min Golf , gå till
Mina inställningar > Sekretess och nix. Bocka ur Jag lämnar samtycke till att ta
emot information från > Golfdistriktsförbundet.  

Följ oss i sociala medier!

Hemsida: www.skgf.se
Kontakt: junior@skgf.se

Adress: Golfvägen, 234 34 Lomma
Personuppgiftshantering

https://9cswvrrs.r.eu-west-1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fwww.youtube.com%2F@skanesgolfforbundjunior_elit%2Fstreams/1/01020186cffc0b04-67308f9e-fd29-4609-b8b3-2f1ee7e2af59-000000/oClEqNj5xgfT_8wLE1XUcXE1__Q=312
https://9cswvrrs.r.eu-west-1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fwww.facebook.com%2FSk%C3%A5nes-Golff%C3%B6rbund-Junior-och-Elit-309217775792971/1/01020186cffc0b04-67308f9e-fd29-4609-b8b3-2f1ee7e2af59-000000/KtGGVhIzVPvs-4Sjz-zAZlt7-XY=312
https://9cswvrrs.r.eu-west-1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fwww.instagram.com%2Fskanes_golfforbund_junior_elit%2F/1/01020186cffc0b04-67308f9e-fd29-4609-b8b3-2f1ee7e2af59-000000/JcY0baoxa_y-I_fW9LJTppsWJjE=312
https://9cswvrrs.r.eu-west-1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCuUrJpM3Q7L5ApQDPMgHwnQ/1/01020186cffc0b04-67308f9e-fd29-4609-b8b3-2f1ee7e2af59-000000/UwAzFGs7oGZnBTvea9qyJ3sikMk=312
https://9cswvrrs.r.eu-west-1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fwww.tiktok.com%2F@skgf_junior_elit/1/01020186cffc0b04-67308f9e-fd29-4609-b8b3-2f1ee7e2af59-000000/Xa427M8QbwQ-8pkw8u4-sUQSa04=312
https://9cswvrrs.r.eu-west-1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Ftwitter.com%2FElitSkanes/1/01020186cffc0b04-67308f9e-fd29-4609-b8b3-2f1ee7e2af59-000000/o9IIubaULlYUOFDmtmtcqnzjgwA=312
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