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RESTEN AF 2018 
 

 

Banen og 
klubhuset 

Banen vil være åben hele vinteren; men der kan selvfølgelig, afhængigt af 
vejret, være perioder med begrænsninger. 

Hvad gør man, hvis man, en tidlig og smuk vintermorgen, kommer til at starte 
alarmen? Man ringer til alarmselskabet (telefonnr. på alarmen). De spørger 
efter et kodeord, som man af gode grunde ikke kender, hvorefter de 
kontakter en fra personalet. 

Sekretariatet og proshoppen betjenes dagligt - efter efterårsferien dog i lidt 
mindre omfang end i højsæsonen. 

Restauranten vil være åben i weekender, og når der ellers er behov. 

Greenkeeperne vil være aktive hele vinteren, men i noget mindre omfang end 
i højsæsonen. Udover pasning af banen arbejdes der også med service på 
maskiner, og der afvikles ferie/overarbejde. 
Sidste nyt fra grenkeeperteamet kan læses HER. 

Julefrokost med levende musik for medlemmer, bestyrelse og personale 
afholdes fredag, den 7/12 kl. 18:00. Invitation udsendes i løbet af oktober. 

Bestyrelsen Der afholdes bestyrelsesmøde den 29/10. 

Klubber i 
klubben 

Klubberne i klubben slutter alle sæsonen i starten af oktober med særlige 
arrangementer. 

Begynder- og 
hverveudvalg 

Begyndertræning: 
Fortsætter til og med den 9/10. Tirsdag kl. 17:00 og lørdag kl. 13:00. 

Klub 36: 
Tirsdag den 2/10 og 9/10 kl. 16:30. Tilmelding på Golfbox. Kontakt en i 
begynderudvalget, hvis du har ønske om bestemt starttidspunkt.  
HUSK: Tirsdag den 9/10 kl. 16:30. Vi afholder sæsonafslutning med fælles 
spisning og små konkurrencer på banen eller måske også under spisningen. 

Seniorhøjskolen: 
Kommer på besøg den 25/10, 29/10 og 6/11. Der spilles på Par 3 banen.   

Divisions- og 
turneringsudvalg 

Efter en lang og på mange måder også tilfredsstillende sæson er der 
afslutningsfest for spillerne, pro og holdledere fredag, den 19. oktober,  
hvor der spilles 9 hullers hygge-golf, og sluttes af med en omgang behageligt 
socialt samvær.  

Afslutningen på sæsonen er også altid første skridt ind i den nye sæson. 

Matchudvalg I hulspilsmatchen spilles der nu semifinaler, som alle afvikles inden 8/10.  
Finalen, med efterfølgende festmiddag for alle deltagere, spilles 13/10.  
HUSK tilmelding på GolfBox.  

Husk også Løvfaldsmatchen, Julematchen og, ikke mindst, Medhjælpermatchen 
for de, der har givet en hjælpende hånd i årets løb.  

Vigtige datoer   

OKT. – DEC. 

6/10 

13/10 

21/10 

17/11 

7/12 

Løvfaldsmatch. Frist for tilmelding: 4/10 kl. 20:00. 

Hulspil, afslutningsmatch. Frist for tilmelding: 11/10 kl. 20:00. 

Medhjælpermatch. Frist for tilmelding: 17/10 kl. 12:00. 

Julematch. Frist for tilmelding: 15/11 kl. 20:00. 

Julefrokost.  

 

https://drive.google.com/open?id=1oebzVV5z7ERfeuVKy8SQN3lPWWZOVvDV
https://drive.google.com/open?id=1f-E9d_ZCj6PFmjHo6QXLwGqpuEHZ1RGK

