Kunnskap, skaperglede og livsmot
Nordnorsk Pensjonistskole
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E Golfkurs for pensjonister
Verdal, 4. - 6. mai 2021
Vil du lære en ny hobby der du kommer deg ut, får være i aktivitet og være sosial?
Golf er en aktivitet man kan ha stor glede av sammen med andre selv om man har
ulikt nivå og ulike forutsetninger. Du kan spille med klubben, venner eller familie.

Kurslærer: Petter Hagström fra Stiklestad Golfklubb

Lære hele livet - Leve hele livet!
Kirkeveien 2, 8920 Sømna

+47 75 02 92 80

post@nnps.no

www.nnps.no

Golfkurs for pensjonister, 4. - 6. mai 2021
Kursinnhold
Kurset er en introduksjon i golf som gir deltakerne rettigheter til å spille golf rundt om i
verden. Det er både teoretiske og praktiske økter i løpet av kurset. Deltakerne får også et
kursbevis som de kan bruke når de melder seg inn i en golfklubb.

Program
Dag 1 - Tirsdag 4. mai
Praktisk og teoretisk opplæring, samt spill ved Stiklestad golfklubb.
Dag 2 - Onsdag 5. mai
Praktisk og teoretisk opplæring, samt spill ved Stiklestad golfklubb.
Dag 3 - Torsdag 6. mai
Praktisk og teoretisk opplæring ved Stiklestad golfklubb.
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Golfkurs for pensjonister, 4. - 6. mai 2021
Kurslærer
Representant fra Stiklestad Golfklubb Petter Hagström.

Praktisk informasjon
Kurslokaler: Trones golfbane ligger idyllisk til med utsikt ut over Trondheimsfjorden og
Innherred. Banen er flere ganger kåret til Norges beste.
Timeplan:

Tirsdag 4. mai
Onsdag 5. mai
Torsdag 6. mai

kl. 09.30 – 16.00
kl. 10.00 – 16.00
kl. 10.00 – 14.00

Det arrangeres også sosiale kveldssamlinger for de som ønsker å delta på det.
Ta med matpakke, og husk klær etter vær for ei hyggelig stund utendørs.

Målgruppe
Pensjonister som vil lære om en hobby der man enkelt kombinerer det å være sosial, komme
seg ut, og å være i fysisk aktivitet.
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Kunnskap, skaperglede og livsmot
Nordnorsk Pensjonistskole

Nordnorsk Pensjonistskole (NNPS) er en slags folkehøgskole for voksne og vi har mer enn 30
års erfaring i å arrangere kurs på tvers av generasjonene. Folkehøgskole skal være et sted for å
belyse hva det vil si å være menneske sammen med andre mennesker. Vi legger stor vekt på det
personlige møtet og det enkelte menneskes behov og evne til livsmestring og deltakelse i
samfunnet. Samtale og sosialt samvær er en naturlig og viktig del av våre kurs.
Våre lærere og forelesere har høy faglig kompetanse, og vi legger til rette for læring i hyggelige
omgivelser. Kommer du på kurs i Sømna vil du møte ett eller flere av disse blide ansiktene.

De fleste kurs kjøres lokalt, men vi har også en del eksterne kurs, slik som dette kurset.
Vel møtt til lærerike kursdager i Verdal!

Priser
Kursavgift :

kr. 1 800,-

Dette inkluderer introduksjonskurs i golf, kursbevis,
«faddere» ved banespill, lån av utstyr, og spill 2
dager.
Om du ønsker overnatting formidler vi rom m/
frokost ved Scandic Stiklestad, pris kr. 875,- pr
person pr. natt i dobbeltrom og kr. 1200,- pr. natt i
enkeltrom. Vi hjelper også til med skyss mellom
togstasjonen, Scandic Stiklestad og golfbanen.
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Det er aldri for sent å gå på folkehøgskole!
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post@nnps.no
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