
I ø i gå ø g m :

• Golf Body test, gennemgang af hele kroppen

• Udarbejdelse af individuel træningsplan med grundig instruktion
samt tilhørende video til hver øvelse, så der sikres et højt
udbytte af træningen

• Re-test og opfølgning, hvor vi måler din udvikling og foretager
eventuelle justeringer i din træningsplan

• Træningsplan, videoer, opfølgning og resultatet af din
golfscreening, får du adgang til via Golfkliniks træningsportal

• Hele forløbet gennemfø tificeret golffysioterapeut,
som har gennemgåe dannelsesforløb hos
Golfklinik Danmar

• Efter forløbet vil på banen, mindre
risiko for skader

VI er bleVet GolfklInIk oG
tIlbyder Golf body test

mføres af en certifi
ået et omfattende udda

rk

du opleve mere overskud p
r - og et lavere handicap.

halV prIs425,- Gælder hele junI

Opstarts tilbud

www.egtved-smedje.dk

Invitation til

lagersalg
- tysk kvalite

t

går aldrig
af mode – vi ses hos STARMARK, Vejle

Mercedes-Benz STARMARK, Vejle åbner tirsdag den 21. juni 2016 dørene for en
række gode tilbud – udvalgte Miele produkter til meget attraktive priser.
På lagersalget er der tale om produkter inden for følgende
produktkategorier: Ovne, kogeplader, vaskemaskiner, tør-
retumblere, opvaskemaskiner, køle-/fryseskabe, espresso-

maskiner, strygeruller/stationer samt støvsugere.
Alle produkter er selvfølgelig i den kendte Miele kvalitet og
med den sædvanlige 2-årige reklamationsret.

Tidsrum for lagersalget: Fra kl. 15-18
Tilmelding og info www.emiele.dk/lagersalgvejle
Vi glæder os til at se dig.
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Sommermarked 
afløser de tidligere 
bagagerumsmar-
keder

JELLING - Nu får Jelling et 
sommermarked.  Det finder 
sted på lørdag. En af de an-
svarlige er Ole Grangaard fra 
Café Sejd. Han fortæller om 
arrangementet, at det afhol-
des af Jelling Turist- og Han-
delsstandsforening. Det er 
ambitionen at gøre marke-
det - der i tidligere år blev 
kaldt ”Bagagerumsmarked” 
- til en mere familievenlig 
begivenhed. Ved Gorms 
Torv vil der blive opstillet en 
hoppeborg. ”Runekoret” 
synger sommersange på 

Gorms Torv fra kl. 11. 
Ved Runecenteret er der 

et særligt børne-sommer-
marked, hvor børn kan have 
deres egne stande, og hvor 
børn inviteres til at tage de-
res hund med og prøve dens 
færdigheder på en hjemme-
gjort agility bane. Man kan 
også komme med en fjersty-
ret racerbil og køre på en 
bane, som er skabt til dagen.

Blandt voksenboderne vil 
man kunne gense det Økolo-
giske Gartneri Fredsted-
lund, der havde en stade-
plads ved Cafe Sejd). Ud 
over grøntsager sælges også 
økologisk svinekød og æg. 
Man kan også møde en ny 
virksomhed der vil fortælle 
om mulighedere i ”sakralte-
rapi”, en særlig behand-

lingsform med tryk på hove-
det. Og så er der selvfølgelig 
alle lopperne, honning, vi-
nylpader osv..

Man kan stadig nå at re-
servere sig en god plads, bå-
de til Børnemarkedet (gra-
tis) og til Voksenmarkedet.

- I lighed med ved Høst-
markedet vil vi gentage suc-
cessen med at lade boderne 
opstille langs ydersiden af 
palisaden. På den måde hå-
ber vi, at kunne skabe en 
sammenhæng mellem det 
der sker på torvet og det, 
der sker ved Runecenteret! I 
tilfælde af meget dårligt vejr 
har Ole Ballegaard tilbudt, 
at man må benytte de gamle 
Fakta lokaler, siger Ole Bal-
legaard.

Jelling får et 
sommermarked


