NYHEDSBREV HORSENS GOLFKLUB 19. MARTS 2021

Kære medlemmer og venner af Horsens Golfklub
Vi glæder os – sæsonstarten er tæt på. Vi forventer at være helt klar søndag d. 28. marts. Normalt
starter vi jo sæsonen med at hilse på hinanden til Standerhejsning – det kan vi ikke i år p.g.a.
forsamlingsforbud. I ugen op til d. 28. marts vil vi spille til sommergreens i det omfang frosten
tillader HOLD ØJE MED GOLFBOX og hjemmesiden under ”Golfanlæg” – ”Banestatus”.
Sommerbanen vil typisk åbne kl. 10.00 – men igen vejrafhængigt.
Alt tegner til en super sæson – vi fornemmer at I står og tripper for at få rigtigt hul på golfsæsonen.
Vi har allerede fået 30 nye prøvemedlemmer samt 15 medlemmer, der er flyttet til Horsens Golfklub
fra andre klubber.
Mange gæster og firmaer har allerede bestilt deres årlige golfarrangement, så nu håber vi bare, at
vi får lov til at gennemføre.
Stort set alle vores fantastiske/loyale sponsorer har fornyet deres aftale med Horsens Golfklub. Det
er helt suverænt. Kig på hjemmesiden og orienter dig om vores sponsorer og tænk dem ind, når I
skal handle eller lave aftaler af anden karakter.
Vi glæder os til ar se Jer rigtig meget i sæson 2021

Nedenfor kan du læse nyt fra Horsens Golfklub:
Banen
Der er stadig lidt rimfrost om morgenen. 18-huls banen vil være lukket indtil rimfrosten er væk og
derefter spilles der til SOMMERGREENS – dog stadig fra vinterteesteder.
Følg med i ”Banestatus” på hjemmesiden her samt på vores facebook side.

Standerhejsning
P.g.a. forsamlingsforbuddet er standerhejsning d. 28. marts desværre aflyst.
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Turneringskalender
Turneringskalenderen er ved at være klar. Du kan altid følge med i kalenderen her.
Den første som laver Hole-in-one i Åbningsturneringen d. 18/42021 vinder et gavekort til Golfpark
Strelasund.

Baneservice mangler folk
Baneservice-teamet mangler 2-3 personer.
Kunne du være interesseret så kontakt Erling Walther Madsen, vibeke@erlingwm.dk, tlf.
21691693 for yderligere oplysninger.

GOLFENS DAG
Golfens dag afvikles søndag d. 25. april 2021. Vi håber, at I vil opfordre familie, venner, bekendte,
naboer m.fl. til at besøge os på ”Golfens Dag – Åbent Hus” – Der kommer flere informationer senere.
MEN de behøver ikke vente til denne dag. Vil de gerne i gang så skynd dig at få dem med i klubben.
De kan komme i gang med et prøvemedlemskab med det samme. Steffen er klar med
træningslektioner.

Vi har allerede fået mange nye medlemmer i klubben her de første måneder af året – tag godt
imod dem.
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Træningslektioner:
Husk at du kan booke trænings-lektioner hos Steffen via Golfbox. På
bookingsiden kan du se hvilke lektionstyper du kan vælge imellem. Betaling af
undervisning foregår direkte på bookingsiden.
Er I en gruppe som vil træne sammen, kan det også lade sig gøre – eks. En
fredag eftermiddag / lørdag formiddag.
Kontakt Steffen hvis du har spørgsmål her.

Ynglinge, Junior og Børnegolf
Kom og prøv golf........
Ynglinge/junior gruppen 15-25 år
Junior 10-14 år
Børnegolf 8-10 år
Sandkassegolf 5-7 år
Starter op på sæson 2021 d. 6. april / 8. april.
Så kender du nogle børn/unge som også skal kende til vores dejlige sport, så må du meget gerne
tage dem med i klubben eller få dem til at ringe til Steffen på tlf. 2262 5054 / pro@horsensgolf.dk
så vi kan få dem i gang / ved Børnegolf og Sandkassegolf kontakt Josephine på tlf. 2019 2075
/ golf-joe@hotmail.com
Oplysninger omkring træningstider, priser m.m. kan findes her.
Med venlig hilsen
Junior og Børnegolf træner
Steffen, Josephine og Jacob

Onsdagsturnering – opstart 7.4.2021 kl. 17.30
Vi starter op med onsdagsturnering på 18-huls banen d. 7. april med max 50 deltagere.
Vi ved endnu ikke om restauranten åbner, så vi kan afholde præmieoverrækkelse m.m.
Nærmere info kommer senere.
Tilmelding i Golfbox som du plejer.
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Begynderturnering – opstart 7.4.2021 kl. 17.30
Alle prøvemedlemmer bliver inviteret til begynderturnering.
Var du prøvemedlem sidste år er du også meget velkommen.
Kontakt Karsten Sørensen, ks@horsensgolf.dk ved spørgsmål.
Tilmelding i Golfbox.

Ægteparturnering 2021
Ægteparkomitéen har besluttet at aflyse årets turnering p.g.a. corona situationen.
Vi kommer stærkt igen i 2022.
Kærlig hilsen Mariann og Leif Mott, Mette Dalsgård og John Petersen, Karen og Kell Hauser

Corona restriktioner
•
•

Fodspor efter tidlig frost om efteråret

KLUBHUS ER ÅBEN FOR BEKRÆFTELSE AF TIDER – Max 5 personer i klubhuset
SEKRETARIATET ER BEGRÆNSET ÅBENT (vi arbejder bag lukkede døre 😊) – kan kontaktes
på mail og telefon

DU MÅ:
•
•
•
•
•

BENYTTE TOILETTERNE I omklædning
DU MÅ BEKRÆFTE DIN TID PÅ STANDER i KLUBHUS – men benyt
gerne Golfbox-app. til bekræftelse af tid.
DU MÅ HENTE TAKE AWAY HOS AMALIELUND MAD
Proshoppen er åben – tirsdag til fredag kl. 10-16 samt lørdag og søndag kl. 10-14 (max. 3
kunder ad gangen)
Husk forsamlingsforbuddet udendørs er 10 personer fra på mandag d. 22. marts – dvs. at
man ikke må samles flere på P-plads og ved tee-stederne.
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Greenfee Club No.1
Horsens Golfklub, Kolding Golf Club, Haderslev Golfklub, Gyttegård Golf Klub,
Breinholtgård Golf Klub og Vejle har et samarbejde omkring fritspil for sæsonen 2021.
Du kan købe Greenfee Club No 1 til kr. 900,-. Send en mail til sekretariatet.
Læs mere her.

Golfhæftet 2021
Køb Golfhäftet 2021 - Få et golfhåndklæde fra Fifty4 Perfect Score med i købet
Netop nu får du et golfhåndklæde fra Fifty4 Perfect Score
gratis med, når du køber Golfhäftet eller Golfhäftet PLUS.
Gør dig klar til at tørre glædestårerne væk efter dine
birdies og HIO med et praktisk og flot golfhåndklæde af
god kvalitet. Støt klubben og køb Golfhäftet HER.

Pris kr. 450,-. Kampagne kører fra 22.3.-2.5.2021

Amalielund Mad
Vi er netop startet med at sælge take away fra Royal Unibrew Traileren foran hovedindgangen.
Der er bl.a. mulighed for at købe en fadøl, sodavand, kaffe, kage, pølser, pizza osv. Vi holder åbent
fra ca. 11.30 – er der ikke åbent i traileren, er der stadig mulighed for at komme i restauranten
efter take away. Læs nyhedsbrev her.
Tilbud fra sponsorer:
•

AN-Agentur – MARTS-TILBUD: VINPAKKE FRA SIGNÆ. Læs mere her.

Kærlig hilsen
Susanne og Karsten
HUSK AT FØLGE OPSLAG PÅ FACEBOOK FRA KIM, GREENKEEPER

