NYHEDSBREV HORSENS GOLFKLUB 5. NOVEMBER 2020

Kære medlemmer og venner af Horsens Golfklub

Nedenfor kan du læse nyt fra Horsens Golfklub:
Aktivitet i klubben
Midt i en vanskelig tid er det glædeligt at kunne konstatere stor aktivitet i
Horsens Golfklub. Vejret er efter årstiden godt og der bliver spillet mange
runder på såvel 18 huls banen og par 3 banen.
HUSK AT BRUGE MUNDBIND I KLUBHUSET!

BANEN NU

Fodspor efter tidlig frost om efteråret

Følg med på hjemmesiden omkring banestatus her.
Og følg Greenkeepernes nyhedsbreve på hjemmesiden samt på
facebook.

Teebox
TEEBOX er kommet godt fra start – der er mange brugere og nu er der også mulighed for at få
lektioner med brug af Trackman
Steffen tilbyder:
Der er nu mulighed for at booke lektioner med mig i teeboxen.
1 time-lektion (55 min.) koster kr. 450,Klippekort med 5 klip koster kr. 1750,- ( 22% rabat)
Du kan booke lektionen på Golfbox som normalt, men du skal ikke
selv booke Teebox det gør jeg.
Vi ses til en god gang vinter træning i varme forhold.
Kontakt mig hvis du har spørgsmål her.
Med venlig hilsen
Steffen
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Greenfee Club No.1
Udover fritspilsordning i Østjysk Golfring er vi også kommet med i Greenfee Club No 1.
Endnu et attraktivt tilbud til vores medlemmer.
Læs mere her. (Kolding er efterfølgende også kommet med – Læs mere her.)
Der er mulighed for at tilkøbe dette fra uge 47.

Sponsorer
I øjeblikket er vi i gang med planlægning af sæson 2021 –
herunder at få tegnet sponsorater. Vi er dybt imponerede
over den positive måde hvorpå vi bliver mødt af vores
sponsorer. Støt vores sponsorer – de er en væsentlig årsag
til, at det går godt i Horsens Golfklub.

Ny bro på hul 8
En gruppe frivillige er i gang med at lave ny bro på
hul 8. TAK for det.
Se en lille video her.
Vores sponsor STARK har hjulpet os meget, så vi kan
realisere den nye bro.

Donationer
Donationer er ved at være i mål – også en stor TAK for det.
Vi mangler fortsat lidt for at opfylde kravene, så jeg håber, vi får de sidste med inden længe.
Læs mere her.
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Golfhæftet 2021
Julen står for døren og en masse gaver skal købes – Hvorfor ikke gøre det enkelt?
Køb Golfhæftet til én du holder af.
Køber du 2 stk. Golfhæftet 2021 får du til og med en ekstra gave med!
Prisen er kr. 900,- for 2 stk incl. gave. Bestil det her. eller på info@horsensgolf.dk
Vælg mellem golfstrømper, en flot golfhue eller evighedstees.
Med Golfhæftet kan du spille på mere end 1000 baner i hele Europa til halv greenfee. Det kræver
med andre ord ikke mange runder før end du sparer penge.
Læs mere om Golfhæftet her.
Pengene er tjent hjem allerede efter 2-3 runder.
Køber du Golfhæftet hos os, støtter du samtidig
klubben”

Tilbud fra sponsorer:
•
•

AN Agentur – Firmagaver – vinsmagning – Julegaveidéer – Læs mere her.
Caripo biler – BMW Autoriseret Service – Læs mere her.- Læs pressemeddelelsen her.

Med venlig hilsen
Club Manager
Karsten Sørensen
HUSK AT FØLGE OPSLAG PÅ FACEBOOK FRA KIM, GREENKEEPER

