v. Pernille og John

Nye ejere
Nu starter sæsonen snart for alvor op igen, og Davies Golf har fået nye ejere. Nu er det nemlig Pernille og John
Davies, der har overtaget shoppen.
Derudover er John ansat som træner i Dragør Golfklub og Pernille ansat af klubben som receptionist og med ansvar
for den daglige rengøring i klubhuset minus restauranten.
Reception & shop
Shoppen vil fremover fungere som reception for Dragør Golfklubs medlemmer og gæster. Vi vil besvare alle daglige
spørgsmål også vedr. f.eks. medlemskab, bagskabe mm.
Undervisning
John Davies har med sine mange års erfaring som spillende pro på Ecco Tour, Challenge Tour og Europa Tour i 15 år
og som underviser i de sidste 11 år en masse erfaring.
John har vundet mesterskabet for trænere i Danmark og blev indstillet til Europamesterskaberne.
Han har været klubmester i flere år, senest i 2017. Vundet Amager Mesterskabet 2017.
John er en fantastisk læremester, som det ville være en skam ikke at få undervisning af. Han kan virkelig få dig fra ÅA.
Kim Green fortsætter som proelev på andet år under Davies Golf. Kim er en fantastisk god elev med en masse gå på
mod og med stor vilje til at indtage læring og give det fra sig, når han underviser.
Begyndertræning
Kim Green vil stå for al begyndertræning.
Gratis træning
Som noget nyt vil der være mulighed for at få gratis træning for medlemmerne på udvalgte dage og på hold. Mere
info ved sæsonstart.
Demodage
Davies Golf afholder hen over sæsonen demodage, hvor alle er velkommen til at teste det sidste nye udstyr fra
leverandørerne.
I skal booke en tid i shoppen, hvis I vil være sikker på at få den bedste vejledning, da der kan være mange besøgende
disse dage.
Datoerne er: 4. maj kl. 15-19: Wilson - 11. maj kl. 15-19: Titleist
Info om dato og tid for Cobra og TaylorMade vil blive meldt ud senere.
Sommerlejr for voksne
Davies Golf fortsætter succesen og afholder sommer lejr for voksne i dagene 25.-27. juni.
Mere info senere.

Varer i shoppen
Daily sport dametøj og Underarmer Herretøj. Udstyr: Wilson, Titleist, Cobra og TaylorMade
Husk vi er til at handle med, så ser man et tilbud et sted så kig ind i shoppen og hør, om ikke vi kan matche dette.

Vi ses i Shoppen og på rangen

