Kære medlemmer.
Banen står flot for årstiden, der er sommergreens på alle huller og årets første
turnering Originalens Åbningsturnering blev med 84 spillere afviklet søndag den 2.
april. Åbningsturneringen bød på årets første ”hole in one”, da Billy Gade Kristensen
på hul 15 sendte bolden i hul. Stort tillykke til Billy.
Næste klubturnering er Hotel Svanens Generations/familie
turnering som spilles søndag den 24. april. Nyd en dejlig runde
sammen med et familiemedlem og vind flotte præmier
sponsoreret af Hotel Svanen. Tilmelding via golfbox.

GreenfeeClubNo.1 og Greenfee rabataftaler
Igen i år har alle fuldtidsmedlemmer mulighed for at tilkøbe ”GreenfeeClubNo.1”
som giver dig mulighed for at spille på banerne i Kolding, Vejle, Breinholtgaard,
Haderslev og Steensballegård Golf Klub for kun kr. 800,-. Med kortet kan du spille
alle hverdage hele dagen samt weekends og helligdage før kl. 09.00 og efter kl.
12.00. Spiller du i weekends og helligdage i tidsrummet 9.00-12.00 skal der betales
almindelig greenfee.
Udover GreenfeeClubNo.1 har vi lavet greenfee aftaler, hvor alle fuldtidsmedlemmer opnår en gensidig
rabat på kr. 100,- i forhold til normal greenfee. Følgende klubber en omfattet af denne rabat:











Blåvandshuk Golfklub
Esbjerg Golfklub
Give Golfklub
Henne Golfklub
Holsted Golfklub
Kaj Lykke Golfklub
Outrup Golfklub
Ribe Golf Klub
Vejen Golfklub
Åskov Golfklub

Skaf et nyt medlem
Og modtag et gavekort på kr. 250,- når du henviser et nyt betalende
prøvemedlem og et gavekort på kr. 500,- når du henviser et nyt
aktivt seniormedlem.
Vi har forlænget tilbud om prøvemedlemskab til kr. 300,- (normal
kr. 1000,-) frem til den 6. august 2017. Næste begynderhold
opstarter søndag den 30. april.

Tá en ven med til golf – lørdag den 29. april
Lørdag den 29. april afvikler vi ”tá en ven med til golf” hvor du har mulighed for at
invitere én eller flere mulige nye medlemmer med en tur på banen.
Det er en rigtig god dag med masser af frisk luft, motion, hygge, fællesskab og
golfspil.
Tilmelding via golfbox eller direkte til sekretariatet senest fredag den 28. april kl.
12.00

DM Mid-age – 27-28. maj – kan du hjælpe?
I weekenden den 27-28. maj ligger vi bane til afviklingen af DM i mid-age. Vi byder
i den forbindelse velkommen til de bedste mid-age spillere i Danmark som vil dyste
om DM titlen.
For at gøre oplevelsen fantastisk for spillerne har vi brug for hjælp til bl.a.
livescoring efter hvert 3. hul, som forecaddies på udvalgte huller, på driving range
til opsætning af boldpyramider samt boldopsamling, servicering af hjælpere mm.
I ugen optil turneringen afholdes der et koordinerings/planlægningsmøde for alle hjælpere hvor opgaver
fordeles.
Har du lyst at være med på holdet så tilmeld dig til sekretariatet eller via link (til golfbox) på hjemmesidens
forside.

Ram bolden bedre!
Vil du udvikle dit golfspil er det en rigtig god ide at tage
undervisning. Jon og Fredrik kan hjælpe dig til at ramme bolden
bedre og dermed også din totale oplevelse når du spiller på
banen. De tilbyder såvel individuelle lektioner og
holdundervisning.
Som noget nyt kan du for blot kr. 2000,- deltage 20 gange på
deres Next Level kurser i sæson 2017. Tag en snak med dem for
aftale af dit træningsforløb.
Privatundervisning:
1 privatlektion á 25 min. kr. 200,10 privatlektioner á 25 min. 1800,Holdundervisning (Next level grupper)
6 gange á 60 min undervisning kr. 800,20 gange á 60 min undervisning kr. 2000,Booking af undervisning sker enten direkte via Golfbox eller ved henvendelse til Jon på tlf. 2096 2070 eller
Fredrik på tlf. 6016 2339
Rigtig god fornøjelse med golfspillet.

Demodage
Wilson – lørdag den 15. april kl. 11.00-14.00
Callaway – lørdag den 22. april kl. 11.00-14.00
Titleist – onsdag den 26. april kl. 15.00-18.00
PING – lørdag den 29. april kl. 11.00-14.00
Husk at book tid til fitting ved henvendelse i Golfshoppen eller på tlf. 75 33 63 82 – tast 4

Påskefrokost i Cafeen

Med ønske om en rigtig God Påske og golfsæson.
Med venlig hilsen
Jens Elvang

