Her kommer min Birdieklubb 2020JJJ
I neste uke starter sesongen 2020 for meg turnering på Europatouren i Dubbo, Australia.
Etter en knalltøff Q-School i Spania i januar har jeg igjen kategori 9b på Europatouren. Det
sikrer meg noen turneringer på Europatouren og full kategori på Let Access. Vi har pr i dag
ikke full kontroll på hvor mange turneringer det blir på hver tour. I forrige uke var jeg nr 1 på
reservelisten på den første av årets turneringer, i neste uke spiller jeg i Dubbo, og om 14
dager er jeg igjen forhåpentligvis med i Syd Afrika.
I Spania på Q-School var jeg så heldig å bli fulgt av flere medlemmer på Vestfold GK,
Nøtterøy GK og andre norske tilskuere. Heldigvis hadde jeg flest tilskuere på min beste
rundeJJ. Det var veldig hyggelig både å kunne prestere godt, men også føle at tilskuerne
syntes dette var gøy.
Etter runden kom et par av supporterne bort til meg for å etterlyse en Birdie klubb. De
hadde lyst til å støtte meg litt økonomisk og samtidig få informasjon direkte fra meg enten
på en lukket Facebook gruppe eller e-post.
Dette syntes jeg var en god idé som jeg her lanserer. Livet som golfspiller er ingen dans på
roser før man kommer opp på et veldig høyt nivå. Det er lange reiser og høye kostnader før
man klarer å etablere seg. Derfor er jeg helt avhengig av økonomiske støttespillere for å ha
mulighet til å delta på turneringer og treningssamlinger med Team Norway og min trener
Torsten Hanson. En liten spennende detalj er at Torsten har to spillere i verden han nå er
engasjert med, Henrik Stenson og megJJ

Birdieklubben er tenkt som følger:
Alle som ønsker å støtte meg overfører kr 300,- til min konto via Vipps som et forskudd!
ü En birdie i turnering vil «koste» kr 20,ü En eagle i turnering vil «koste» kr 50,Etter hver fjerde turnering jeg spiller vil dere motta en oppdatering både på Facebook og epost med opptelling av Birdies og Eagles, i tillegg til oppdateringer om min hverdag,
turneringer, treninger, reiser og annet.
Dere finner meg ved å søke på mitt telefonnummer 90195582. Viktig er det at dere samtidig
sender en melding til meg på Facebook (lukket FB gruppe) eller en e-post til thstavn@online.no som vil administrere en e-post service med oppdateringer.
Hvis det skulle vise seg at jeg klarer å produsere flere Birdier eller Eagler enn
innmeldingsavgiften på kr 300,- dekker, vil jeg be om innbetaling etter hver fjerde turnering.
Birdieklubben er selvfølgelig helt frivillig og du kan melde deg ut om dette ikke passer.
Vi tenker også at det vil bli trukket ut noen premier blant dere to ganger i året. Det blir
premier fra noen av mine sponsorer.
Jeg håper at mange har lyst til å støtte min satsning, og jeg kan love dere god informasjon og
en spennende sesong.
Dersom du har mulighet til å dele denne invitasjonen så setter jeg stor pris på all hjelp. Er
det noen av dere som kjenner til eller har bedrifter som kunne tenke seg å inngå et
samarbeid med meg, så ta kontakt. Vi har noen spennende pakker på forskjellige nivåer for
bedrifter.
Tusen takk for all støtte og at dere følger meg fremover.
Madelene

