
HORSENS GOLFKLUB

Nyhedsbrev 10-02-2023

ÅBNING AF SOMMERGREENS 10. FEBRUAR.

Kære medlemmer
Til trods for en januar måned med over 122 mm regn, mod normalt 65 mm står
banen fantastisk flot.
Vi kan med stor tilfredshed konstaterer at klubbens store investering i
drænarbejde på banen virker.
Vi bevæger os dog forsat i en meget uforudsigelig vinterperiode, med risiko for
meget nedbør og frost.
Vi har valgt at åbne for spil til sommergreens i weekenden, hvor mange af jer har
mulighed for at spille en runde, men vi håber på jeres forståelse for at vi flytter
tilbage til vintergreens allerede mandag hvor der er risiko for nattefrost og en del
nedbør.
Generelt vil banen blive lukket, hvis trafik på bane kan medføre langvarige skader.

I ønskes alle en rigtig god golf weekend og forhåbentlig ses vi til oprydningsdag
d. 18. marts kl. 9.00 - 12.00

Med venlig hilsen
Greenkeeper teamet

KORTE NYHEDER

Næste managers corner
d. 13. februar kl. 17.00 - 18.00

Generalforsamling  Torsdag d. 23.
februar 2023 kl. 19.00 i
restauranten, Silkeborgvej 44, 8700
Horsens.

Oprydningsdag på banen Lørdag
d. 18. marts kl. 9.00 - 12.00
(efterfølgende mad & drikke i
klubhuset)

Standerhejsning d. 26. marts
kl. 10.00

NYHED - STOR DEMO DAG
d. 26. marts fra 11.00 - 15.00
Du har mulighed for at test alt det
nye udstyr og få en gratis Club
Fitting ( tid bestilles hos Steffen)
SUPER TILBUD - DET MÅ DU IKKE
GÅ GLIP AF !

Golfens dag d. 23. april 2023
Tag din venner, naboer, kollegaer
under armen, i skal blot medbringe
godt humør, tøj og sko til vejret.
Vi sørger for udstyr, trænere og
frivillige, der kan guide jer rundt.
Arrangementet er gratis og
begynder kl. 10.00 og slutter kl.
14.00
Vi glæder os til at se jer i
Horsens Golfklub

HUSK du kan spille simulatorgolf for
kun kr. 100,-
pr. time. Du kan bestille tid på
www.Golfbox.dk

Mangler du et bagrum - kontakt
sekretariatet på:
info@horsensgolf.dk

HUSK - julegaven fra Golfklubben
1 x gratis simulator lektion -
kan bookes hos Steffen i
Golfbox.dk frem til 31. marts
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HORSENS GOLFKLUB

VI ÅBNER SOMMERGREENS
10. FEBRUAR.

KÆRE MEDLEMMER.
Til trods for en januar måned med over 122 mm regn, mod normalt 65 mm står banen fantastisk flot.
Vi kan med stor tilfredshed konstaterer at klubbens store investering i drænarbejde på banen virker.

Vi bevæger os dog forsat i en meget uforudsigelig vinterperiode, med risiko for nedbør og frost.
Vi har valgt at åbne for spil til sommergreens i weekenden, men håber på jeres forståelse for at vi

måske flytter til vintergreens i næste uge hvis der er risiko for nattefrost og en del nedbør.
Generelt vil banen blive lukket, hvis trafik på bane kan medføre langvarige skader.

I ønskes alle en rigtig god golf weekend og forhåbentlig ses vi til oprydningsdag d. 18. marts kl. 9 -12.

Med venlig hilsen
Greenkeeper teamet
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HORSENS GOLFKLUB

STANDERHEJSNING
26 MARTS kl. 10.00

Kære Medlemmer.
Vi holder standerhejsning søndag d. 26. marts kl. 10.00.

Formanden vil holde en kort tale efterfølgende vil der være fællessang og der sluttes med en lille dram
som klubben er vært for.

NYHED i 2023 er der stor DEMO dag fra 11.00 - 15.00 på drivingrange, med alt det nye udstyr og super
tilbud til sæsonstart lige efter standerhejsning.

Vel mødt til en hyggelig dag
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HORSENS GOLFKLUB PROSHOP

KÆMPE DEMO DAG
26. MARTS KL. 11.00 - 15.00

Start Golfsæsonen 2023 med at se mange af de nye jern & køller

Du har mulighed for at teste 4 forskellige mærke
Taylor made, PING, Mizuno og Wilson

Mulighed for Club Fitting på dagen - GRATIS (tid bestilles i proshoppen)

Mangler du nye Golfsko til sæsonen 2023 - ECCO kommer med stort udvalg.

Mange KANON TILBUD på dagen - spar 10 - 30 %
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HORSENS GOLFKLUB

TRACKMANN SIMULATOR

START SÆSONEN 2023 I TRACKMANN SIMULATOREN
KLIPPEKORT (3 KLIP À 1.TIME)

+ 18 HULLER GRATIS I SIMULATOR

KUN KR.

650,-
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Horsens Golfklub

Støt din klub - skaf et nyt
medlem

SKAF ET NYT MEDLEM OG FÅ ET GAVEKORT
Der er sikkert mange i din omgangskreds, der endnu ikke spiller golf. Måske er det fordi, de endnu ikke

er klar over, at golf er noget for dem. Men det kan de finde ud af nu!
ÅBENTHUS HELE  MARTS MÅNED - GRATIS GOLF.

Horsens Golfklubs primære indtægt kommer fra kontingenter og vi har hvert år en stor opgave med at
erstatte de rundt regnet 100 medlemmer, der forlader klubben med nye. Vores begynderudvalg yder

en kæmpe indsats med TRYOUT golfere, men vi er afhængig af, at jer medlemmer også er aktive i
arbejdet med at rekruttere, det vil være en afgørende forskel for klubbens udvikling.

STØT  DIN KLUB OG SKAF ET NYT MEDLEM

Tak for indsatsen
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HORSENS GOLFKLUB

Start på Golf i Horsens
hyggeligste Golfklub

GRATIS GOLF I HELE MARTS MÅNED

Kunne du tænke dig at prøve at spille Golf ?
Har du lyst til at være del af et fantastisk fællesskab, hvor der er fokus på sjov og hygge .

Alle er velkomne - du skal blot melde dig på: info@horsensgolf.dk

Gratis fællestræning hver onsdag kl. 17.00 -18.00
Gratis fællestræning hver lørdag kl. 10.00 - 11.00

Alle ugens dage er der frit spil på 9 huls banen, og man kan låne udstyr i klubben.
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HORSENS GOLFKLUB

ÅBNINGSTURNERING
CROSS COUNTRY - NYHED

Kære medlemmer.
Vi starter sæsonen med åbningsturnering d. 16 april der spilles som Cross Country.

I sæsonen 2023 - har vi lavet en NYHED ! der er både Cross Country på 18 huls banen og 9 huls banen.
18 huls banen spilles som 9 huls match og 9 huls banen spilles som 6 huls match.

Det bliver helt fantastisk og vi glæder os til at se rigtigt mange af jer.
Der er åbent for tilmelding i Golfbox.
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HORSENS GOLFKLUB PRÆSENTERER

RACE TO GOLFKYSTEN

NYHED - RACE TO GOLFKYSTEN
Vi har i år en fantastisk præmie sponsoreret af GOLFKYSTEN.

Vi kårer en vinder efter den sidste klubturnering.
Vinderen er den bedste gennemgående golfspiller i klubturneringerne.

Der vil komme nærmere beskrivelser i kommende nyhedsbreve.

Så jo flere turneringer du deltager i jo større chance for at vinde.

Præmie:
1 x Golfrejse for 2 personer til Alicante
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HORSENS GOLFKLUB PRÆSENTERER

NY HJEMMESIDE

Kære medlemmer.

NY sæson - NY hjemmeside

Vi håber at den nye hjemmeside er bedre at navigerer i og mere brugervenlig.
Den vil i løbet af den næste uges tid blive 100 % opdateret, vi mangler lidt tekst hist og pist.

Vi vil ligeledes i 2023 få lavet en ny droneoptagelse som vil blive lagt på hjemmesiden.

Rigtig god Golfsæson 2023
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