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Banen  Se nyhedsbrev fra chefgreenkeeper Anders HER. 

Klub i klubben Mandagsklubben arrangerer udflugt til Rold Skov Golfklub den 13. juni. 

Vil du med på fællesudflugten 13.-14. august til Hjarbæk Fjord Golfcenter, 
vil det være en god idé at tilmelde dig senest den 15/6. Er der færre end 20 
tilmeldte den 15/6, vil det være nødvendigt at aflyse nogle af vores reserva-
tioner og reducere antal pladser til 24. 

Du kan endnu nå at tilmelde dig til konkurrencen den 3/6, hvor vi konkurre-
rer om pladser på en heldags bustur til finaledagen på Made in Himmer-
land den 4/9. 

Rold Skov Golfklub inviterer til:  
Åben Herredag den 12/6 (individuel turnering i tre rækker). 
Åben Damedag den 14/6 (holdspil, greensome stableford, fuldt spillehcp.) 

Begynderudvalget Åbent hus-arrangement/Nye medlemmer: 

Vi har afholdt følgende aktiviteter: 

• Åbent hus 27. marts 
• Åbent hus 10. april 
• Golfens dag 24. april 
• Åbent hus 15. maj 
• Regelaften for begyndere ”Light version” 24. maj 
• Åbent hus 29. maj 

Kvinder og Golf 2022: 

Kører fortsat på skinner.  

Samlet set har vi mere end 50 begyndere i gang, hvoraf nogle allerede har 
bestået golfkørekortet. 

Klub 36: 

Er startet op og kører hver tirsdag pt. kl. 17.00. 

Klub 36 er et tilbud til nybegyndere/golfere med handicap over 36. Her kan 
du komme ud at gå med ligestillede og samtidigt få en mere erfaren spiller 
med. Du får masser af frisk luft, godt kammeratskab og mere erfaring/træ-
ning. Kan virkeligt anbefales til alle med handicap over 36! 

Tilmelding via Golfbox, eller ved kontakt til Vita på mobil 23721814. 
Deltagelse koster 10 kr., som udelukkende går til præmier. 
Der spilles både på Par3 banen og den store bane. 

Vigtige datoer i  

JUNI 

3/6 
 

15/6 

24/6 

26/6 

Konkurrence om bustur til Made in Himmerland den 4/9. 
Deadline for tilmelding: 2/6 kl. 12:00. 

Pigernes dag. Deadline for tilmelding: 13/6 kl. 12:00. 

Støttematchen. 

25+ matchen. 

 

https://drive.google.com/file/d/1U5T_0-ZCRb81r-YEQEq9UhywfLRWVXEH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g-jGiOnYfnzbRF4XvcaJ30noIPYclD0N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GrA5CN7NIBcHkyBGCWFB_hYBOe_wMnxn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pfXeSr2L8RrFeZ9OHfw1yJpGvWVSVcpp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pfXeSr2L8RrFeZ9OHfw1yJpGvWVSVcpp/view?usp=sharing
https://www.roldskovgolf.dk/kalender/aaben-herredag-2022/
https://www.roldskovgolf.dk/kalender/aaben-damedag-2022/
https://drive.google.com/file/d/1IdwzfgON1JgKMPEnAoZ77zKrbGbQLFyE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1weZecY_d2jdrNa0Ie1iLUohMg-7gICBg/view?usp=sharing

