
Golf og Diabetes
Brøndby Golfklub giver nu lokale diabetikere og deres pårørende en
oplagt mulighed for at komme ud i den dejlige natur og svinge
golfkøllen.

Klubben er nemlig en del af succesprojektet ’Golf og Diabetes’, som har
gjort en forskel for mange andre med sygdommen.

Peter Andersen er en af dem, der har taget udfordringen op med sin
diabetessygdom, og som har haft stor glæde af ‘Golf og Diabetes’:

- I dag bevæger jeg mig meget mere end tidligere, og golfsporten giver
mig meget mere socialt samvær. Og det sidste er måske lige så vigtigt
som motionen, for man bliver et andet menneske af at være sammen
med andre. Mit velbefindende har det derfor meget bedre, og når
sjælen har det godt, har kroppen det også. Så alle skal bare se at komme
af sted! -

Har du også lyst til at prøve golf? Så læs her mere om hvordan du
kommer i gang.

Kom til Åbent Hus.
Lørdag d. 27. april klokken 10 -12 holder vi Åbent Hus for personer med
diabetes og deres pårørende.

Her sørger vi for, at du får en hyggelig og god introduktion til spillet, så du
kan se om det er noget for dig – og det er helt gratis at deltage!
Alt sammen foregår på et niveau, hvor alle kan være med.

Vi sørger for udstyr og lidt godt til ganen – så du skal bare komme og
hygge dig!

8-ugers forløb
Hvis du har mod på mere, kan du i
den første uge af maj – dvs. i ugen
efter Åbent Hus - starte på et af vores
begynderforløb.

Her får du 8 uger med undervisning
af klubbens træner, samt en masse
spil og socialt samvær med
ligesindede. Vi sørger selvfølgelig
også for udstyr.

Din pris for de 8 uger er kun 300,-
Normalpris: 600,-

Kontakt
For mere information
og tilmelding:

brondbygolf.dk
Tlf.:  43 53 19 00
info@brondbygolf.dk

Du kan selvfølgelig godt
tilmelde dig forløbet, selvom
du ikke har været til Åbent
Hus.

Brøndby Golfklub
Nybovej 46
Brøndby 2605


