Kære medlemmer
Så er sæsonen skudt i gang. Sommergreens åbnede d. 23. marts. Og i denne weekend er klubbens
officielle åbningsturnering blevet afholdt med ca. 130 deltagere.
Banen
Der har været stor aktivitet på banen de sidste par måneder. Der er blevet fældet og tyndet ud i
træbeplantning, og lige så snart banen var tørret så meget op, at det igen var muligt at køre med
maskiner, gik greenkeeperne igang med vertidræning af fairways og eftersåning af greens. Knud og
Mogens har malet skraldespande og boldvaskere, og Ella og Kirsten har klargjort møblerne på
terrassen.
Så ingen tvivl - vi kan se frem til en super flot bane igen i 2016, og så kan vi glæde os til juni, hvor
de nye greens på hul 1 og 9 åbner.
Hurtigere golf-bedre golf.
I medlemsundersøgelsen " Golfspilleren i centrum", er nogle af de punkter, hvor der stadig er plads
til forbedringer, langsomt spil, og flow på banen, så der vil være ekstra fokus på disse områder i
denne sæson. Bl. a. vil vi fortsætte med at lægge bolde sammen om søndagen mellem kl. 9.00 og
12.00, og som noget nyt, vil vi, for at fordele presset, køre med reducerede greenfeepriser f. eks.
lørdag og søndag eftermiddag.
Men for at en golfrunde ikke skal komme op og ta' mellem 4 1/2 og 5 timer, er det vigtigt at vi alle
sørger for at bevæge os rundt på banen på fornuftig vis.
Læs mere på hjemmesiden under banen, her finder du DGU's anbefalinger til HURTIGERE GOLFBEDRE GOLF.
Golfens dag 17. april
Under temaet " Golf er livslang kærlighed" inviterer vi igen til åbent hus, søndag d. 17. april, hvor
nye potentielle golfspillere har muligheder for at prøve spillet.
Vi vil gerne opfordre alle til at tage famile og venner med i golfklubben denne dag.
Med ønsket om en rigtig god golfsæson
Bestyrelsen
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