Nyhedsbrev marts 2021

Kære alle damer i Harre Vig Golf klub
Dameklubbens bestyrelse vil gerne byde alle gamle, som nye medlemmer velkommen til en ny forrygende sæson på golfbanen
med masser af golf, hygge og socialt samvær
Foråret er på vej, og det samme gælder vores tirsdagsmatcher. Desværre stadig med Corona-restriktioner

.

Dette betyder desværre også, at vores åbningsmatch, som afholdes den 13. april, forløber lidt anderledes end normalt. Vi har
bestemt, at vi afholder åbningsmatchen som normalt med fællesmatch med start kl. 16.15. Vi spiller stableford i A-, B- og C rækken
til åbningsmatchen.
Spisning bliver take away sandwich og drikkevarer. Dette skyldes, at vi stadig ikke må samles til spisning i klubben. Vi indregner en
pause ved hul 16 til spisning i de hold, som sættes.
Præmierne til åbningsmatchen er blandt andet sponseret af MakVærket Aps. Dette er rejsetasker, toilettasker og andre små tasker.
Derudover er der præmier i form af bolde og vin.

For at se om vi kan styrke det sociale, prøver vi noget nyt i år.
Der spilles som normalt formiddag og eftermiddag, dette ændres ikke. Men Golf Box opsættes således, at både formiddag og
eftermiddag spiller mod hinanden. Det betyder, at A-rækken formiddag og eftermiddag spiller mod hinanden, og B-rækken
formiddag og eftermiddag spiller mod hinanden.
Præmieoverrækkelsen vil blive den 4 maj for alle matcher i april. Der uddeles altså ikke præmier den 13., 20. og 27. april, men de
uddeles alle den 4. maj.
Til fælles matchen evaluerer vi på, om vi skal fortsætte på denne måde, eller om vi skal gå tilbage til formiddag og eftermiddag
spille selv med præmieuddeling hver tirsdag.

Til nye medlemmer – Velkommen i Dameklubben.
Vi spiller tirsdag formiddag kl. 9. og om eftermiddagen kl. 16.15. Vi holder ferie i juli måned, men vi opfordrer til, at der stadig slås
ud tirsdag formiddag og eftermiddag.
En gang om måneden afholdes fælles match, hvor vi spiller 18 huller med efterfølgende fælles spisning. Vi har en årlig udflugt, som
i år går til Morsø golfklub. Vi har flere andre tiltag, som du kan læse mere om i vores Dameklub folder, som du finder her.
Vi vil til vores matcher primært spille stableford i 4 bolde, men en gang i mellem vil der også arrangeres andre former for spil. Eks.
flagspil, slagspil, makkerspil og putting konkurrence.
De tirsdage, hvor der afholdes match, er der mulighed for tilvalg af mad, når man tilmelder sig på golfboks.
Prisen for hele sæsonen er 350 kr., men hvis man ved, at man ikke har mulighed for at deltage alle tirsdage, er der mulighed for at
betale de gange man kan deltage, dette koster 35 kr. pr. gang som betales via mobilepay på dagen.
Som ny i dameklubben er der mulighed for at du kan komme til at spille med en, du allerede kender. Du skal blot tilmelde dig
golfboks og sende en SMS til Randi på 30 42 43 40, så bliver du sat i en bold med en bekendt.
Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen, hvis du har nogle spørgsmål eller gerne vil videre mere om Dameklubben –
Velkommen på holdet
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