Tina Nagina Juul Madsen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

YouSee <fahrenholz@mail.dk>
22. august 2019 16:21
Tina Nagina Juul Madsen
VS: Bekræftelse Junior- og begyndertrænerudd. 2019

Hej Tina
Hermed dokumentation for udgift til kursus.
Og kopi af diverse ”udfyldninger” af ansøgning om tilskud. Som jeg desværre ikke kunne sende, da jeg ikke kunne
udfylde ”Beløbet”.
Mvh
Henrik

Formål:
Vallø Golfklub har i samarbejde med Dansk Golf Union oprettet et børnehold ("Hvalungerne") for 5‐10 årige
nybegyndere (med forældre). Kurset skal dygtiggøre 2 af de voksne hjælpere (Henrik Fahrenholz og Erik Thulin) og
give dem indsigt i børnenes fysiske og mentale forudsætninger. Efterfølgende vil de 2 kursister delagtiggøre de
øvrige hjælpere i Hvalungerne og Juniorerne (den lidt ældre børnegruppe) i denne viden.
Beskrivelse af kursets indhold:
Kurset gennemgår mindre børns fysiske og mentale forudsætninger. Og giver et indblik i hvordan de voksne
"instruktører" kan arbejde med børnene; fysisk, teknisk, mentalt og socialt. Og kommer med oplæg og ideer til
træningen.
Nytteværdi:
Det er Vallø Golfklubs forventning, at deltagelsen i kurset vil højne kvaliteten af arbejdet og træningen med
børnene. At gøre den daglige træning bedre på alle parametre. Men ikke mindst at gøre træningen sjovere for
børnene, som derfor får lyst til at fortsætte med at spille golf. Og at samarbejdet med forældrene bliver bedre og
nemmere. I sidste ende til gavn for børn, forældre og klub.
Hvilket beløb søger du om:
Kroner 1.000,‐

Fra: Dansk Golf Union <llc@dgu.org>
Sendt: 22. august 2019 10:17
Til: fahrenholz@mail.dk
Emne: Bekræftelse Junior‐ og begyndertrænerudd. 2019

Bekræftelse & Faktura (ved kreditkort betaling, se
kvittering)
For at besk y tte dine personlige oply sninger har Microsoft Office forhindret automatisk hentning af dette billede fra internettet.

1

Tak for din tilmelding.
Nedenfor vises en oversigt over dine valg (hvilket kursus du har/er tilmeldt m.m.)
INFORMATIONER VEDR. BETALING
- Der er betalt via Kreditkort ved tilmeldingen:
Hvis der er betalt med kreditkort, kan kvittering åbnes ved at klikke på fakturanummeret.

Junior- og begyndertrænerudd. 2019

Henrik Fahrenholz
Reservationsnummer

12152984

Navn

Henrik Fahrenholz

Klubnavn

Vallø Golfklub

Klubnr.

151

Medlemsnr.

735

E-mail

fahrenholz@mail.dk

Generel
Henrik Fahrenholz: Deltagergebyr
Aktiviteter
Henrik Fahrenholz: Junior- og Begyndertrænerudd. 26.
oktober 2019, Køge Golfklub

Erik Thulin
Reservationsnummer

12152985

Navn

Erik Thulin

Klubnavn

Vallø Golfklub

Klubnr.

151

Medlemsnr.

2752

E-mail

erik.thulin@icloud.com

Generel
Erik Thulin: Deltagergebyr
Aktiviteter
Erik Thulin: Junior- og Begyndertrænerudd. 26. oktober
2019, Køge Golfklub

Kvitteringer
Klik på kvitteringsnummer for at vise kvittering
Kvitteringsnummer
14231

Betalt
22-08-2019

2

Sum
1000,00

