Kommende
begivenheder
GRILL AFTENER kl. 17.30

Lørdag d. 13/8
Lørdag d. 20/8
Lørdag d. 27/8
Lørdag d. 3/9
Tilmelding:
amalielund@mail.tele.dk

Kære Medlemmer.
En fantastisk sommer med 50 års jubilæumsuge er
gennemført med stor succes.
Klubben har fået mange roser og budskabet er løbet som
en steppebrand i hele Golf Danmark.
Horsens Golfklub er tilbage på danmarkskortet som en
fantastisk golfbane med super lækre fairways og gode
greens samt et klubhus med en dejlig atmosfære.
Vi kan med rette være stolte af vores Golfklub.
HUSK ! weekenden d. 24 & 25 september er der 50-års
jubilæums golfturnering, grillehygge og live musik på
terrassen.
Der vil blive åbnet for tilmelding i Golfbox
onsdag d. 17.augst .
Vi ses til en fantastisk 50 års - jubilæums weekend.

Klubmesterskaber 2022 – 27/28 august.
Der åbent for tilmelding i Golfbox til klubmesterskaberne 2022.
Lørdag spilles som en normal slagspilsturnering med fuldt
handicap med præmier i alle rækker.
Der er løbende præmieoverrækkelse om lørdagen for dagens
turnering.
HUSK det er en weekend med hygge og god golf,hvor der
er plads til alle.

Kender I nogen som vil prøve
at spille golf ?
Horsens Golf Klub har et
fantastisk tilbud.
Golf TRYOUT i ugerne
34 + 35 + 36 for kun kr. 199,-.
Se mere info på hjemmesiden
eller på Facebook.
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Korte Nyheder

Divisionsgolf på hjemmebane

****************

Lørdag d. 13.08 spiller : Dame kval mod Herning
Dame kval mod Hedensted
Senior 1. div mod Kolding
Senior kval mod Give
Søndag d. 14.08 spiller : Herre 2. division mod Aarhus
Herre 3. division mod Lyngbygaard
Herre kval mod Himmelbjerg
Veteraner kval mod Aarhus Aadal

SHOP Tilbud

Kom og oplev vores dygtigste elitespillere i klubben,
2 divisions herrer kan søndag VINDE 2. division !!!

Næste
Managers Corner
Onsdag
d. 7. september
kl. 17.00-18.00

•

Følger du klubbens
facebookside? her er der tit
hurtige info fra banen,
opslag og konkurrencer

Klubbens
Facebookside

https://www.facebook.com/horsensgolfklub
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