NYHEDSBREV HORSENS GOLFKLUB 31. OKTOBER 2018

Kære medlemmer

Nedenfor kan du læse nyt
nyt fra Horsens Golfklub:
Golfklub:
Det er onsdag d. 31. oktober – solen skinner – mange spillere på banen – besøg af DGU, som
afholder regionsmøde i Horsens Golfklub, så der er stadig gang i aktiviteterne i vores klub.

Banestatus
Du kan stadig nå at spille flere runder i år. Sommergreens er åbne – bliver først lukket ned, når frosten
indtræder.
Der etableres vintergreens som skal bruges ved frost.

Golf og frost
Pas på banen - Golf og frost - se videoen. Læs mere her:
https://www.youtube.com/watch?v=uVuqnNWa7HY&feature=youtu.be

Se øvrige videoer omkring greenkeeping her: http://www.horsensgolfklub.dk/?o=9&k=1001&s=1263

Dræning mm.
Vi har nu afsluttet 1. etape af vores drænplan – hul 3 og 18. Flot stykke arbejde, som allerede virker.
Reetableringen af banen efter tørken skrider også planmæssigt frem – senest med reparation af
greenkanter med rullegræs på hul 6 og 13. Vi fortsætter med reparation af greenbunker på hul 1.

Det henstilles til at skåne ny såede områder mest muligt ved spil og trafik på banen.

Juleturnering d. 25.11.2018
Vi afholder i år vores hyggelige juleturnering hvor der afsluttes med fantastiske
Æbleskiver og Gløgg i Cafeen.
Vi spiller 9 huller på 18-huls banen (for-ni).
Turneringen er speciel, idet man kun må medbringe 4 jern incl. evt putter i baggen.
Vi håber at se rigtig mange af jer til matchen. – Tilmelding på Golfbox senest d. 22.11. kl. 12.00.
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Golfhæftet – Kampagne:
Køb 2 stk. Golfhæftet 2019 (pris i alt kr. 900,-) og
få en gave med i købet!
(vælg mellem handske, håndklæde eller strømper)
Kampagnen gælder fra den 25. oktober til den 31. december.

Læs mere her:
her: http://www.horsensgolfklub.dk/?o=11&k=963&s=1256
Bestilles i sekretariatet tlf. 75615151 eller info@horsensgolf.dk

Ekstra kursus i de nye regler
De 2 første kurser i de nye regler er allerede fuld overtegnet.
Vi har derfor lavet et ekstra kursus
Tirsdag d. 4. december kl. 18.30 – tilmelding i Golfbox (max 80 deltagere)

LifeStyleEventHorsens
LifeStyleEventHorsens
Kom til livsstilsaften torsdag den 1. november 18.00 - 21.00 hos Caripo Biler A/S. Vi er en række
virksomheder fra Horsens der er gået sammen om at skabe en hyggelig og inspirerende
aften for dig og dine bekendte.

Tilmelding via facebook: https://www.facebook.com/events/251607619021142/?active_tab=about

Sekretariatet
Kontoret er lukket torsdag og fredag (1. og 2. november) p.g.a. konference.

NYHEDSBREV HORSENS GOLFKLUB 31. OKTOBER 2018

TILBUD FRA SPONSORER
RobinHus
RobinHus Ejendomsmægler
Kom og besøg os på Bolig & Livsstilmessen i Forum Horsens
d. 10.-11. november! Du finder os på stand nr. 13.
Når du besøger os, har du mulighed for at deltage i
konkurrencen om et gavekort på kr. 1000,- til Horsens City.
Du finder en fribillet, som gælder for 2 personer her.:
http://horsensgolfklub.dk/app/upload/materiale_96044557.pdf
Vi glæder os til at se dig!

AN Agentur
Har du styr på julegaverne til dine leverandører eller
medarbejdere? Nye italienske vinde på lager.
Se nyhedsbrevet her: https://us13.campaignarchive.com/?e=&u=9a873680c1cbdfacf34f4c2d8&id=bc2dfcf73b

Proshoppen
Mangler du rejsecover, bag eller jern - så kig ind i
Proshoppen for et godt tilbud.
http://www.horsensgolfklub.dk/app/upload/materiale_73281496.pdf

Med venlig hilsen
Club Manager
Karsten Sørensen

