
KLUBNYT                

APRIL 2016 

KOMMENDE ARRANGEMENTER: 

TA´ EN VEN MED & INDVIELSE 9. april 

ÅBNINGSTURNERING 10. april 

GOLFENS DAG 17. april 

SALLING BANK OPEN 8. maj 

DANA TURNERING 22. maj 

 

Kære medlemmer 

Velkommen til årets første Klubnyt med information om hvad der rører sig i golfklubben…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

TA´EN VEN MED &  

OFFICIEL INDVIELSE 

 

LØRDAG den 9. april 2016 

I forbindelse med indvielsen vil vi gerne inviterer 

nye potentielle golfspillere i klubben  

til TA´ EN VEN MED greensome turnering.  

Inviter din kollega, nabo, svigermor, ægtefælle, 

barnepige, børn eller hvem du nu har lyst til at 

introducerer for golf og måske  

Danmarks hyggeligste golfklub  

Programmet for dagen: 

Kl. 09.00 Mødetid i golfklubben 

Kl. 09.30 Instruktion og træning på driving 

range/putting green 

Kl. 10.30 3 hullers green some turnering  

hvor parret spiller fra gul/rød tee. 

Kl. 12.30 Forfriskning i klubhuset 

Kl. 13.00 Officiel indvielse af ombygningen 

Tilmelding i Golfbox, skriv navnet på den ven  

du gerne vil spille med i BEMÆRKNING. 

Det er gratis at deltage og der vil være små 

beskedne præmier... 

Efter turneringen samles vi i klubhuset til den 

officielle indvielse af det ombyggede klubhus. 

Over 300 medlemmer har allerede tilmeldt sig..  

Tilmelding sker ved at indbetale kr. 800,-  

til konto 8497 0006873758 

 

ÅRSTALSMÆRKE 2016  

kan afhentes på kontoret SÅFREMT  

kontingentet er betalt. 

 

ÅSSKRIFTET 2016 udkommer 9. april. 

 

GOLFENS DAG & BEGYNDERE 2016 
 

Klubben deltager igen i år i Golfens dag 

 søndag den 17. april fra kl. 10.00 - 14.00 

Så inviter´ din nabo, kollega, ægtefælle, barnebarn 

eller andre interesserede,  

med en tur i klubben – og lad dem prøve golf  

De første begynderhold har opstart i UGE 17 

UNGDOMSAFDELINGEN 

Juniortræning  

tirsdag & torsdag kl. 16 - 17.30      + 12 år  

tirsdag & torsdag kl. 17- 18.00  7 – 11 år  
 

Bambino golf, for små junior (4 – 6 år)  

starter søndag den 12. april kl. 16.  

Mød blot op og se om det er noget for dig… 

Der vil i år være flere sociale arrangementer, deltagelse 

i Kredsturnering, JDT, Golf Sommerlejr 2016 mv… 
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Greenfee 2016 Pr. 1. april  

Gælder alle ugens dage – også helligedage 

DGU medlemmer (- evt. rabataftaler) kr. 250,- 

Flex medlemmer & ikke DGU kr. 350,- 

Frit Spils ordning 2016  Gratis 

Junior (til og med 18 år)  Gratis 

Leje af golfbiler: 

Gæster: 18 huller   kr. 250,- 

Medlemmer:   kr. 200,- 

Trolley    kr. 25,- 
 

Golfbiler SKAL bookes i Golfbox  

Betales ved bekræftelse af tid i Probox 

 

 

KONTINGENTOPKRÆVNING 2016 

 

Opkrævning for sæsonen 2016 er udsendt  

og betalingsfristen var 2. februar  

 

Påmindelse om betaling samt 1. rykker  

pålagt gebyr er udsendt.. 

Spilleretten er frataget og medlemmet kan ikke 

spille i Skive eller på anden DGU-bane, før end 

betalingen er sket. 

Er der medlemmer der ikke har betalt efter 2. 

rykker er udsendt, vil klubbens tilgodehavende 

blive inddrevet via inkasso.   

 

 

En stor del af golfklubbens aktivitet er 
afhængig af medlemmers frivillige hjælp…  

TAK  
Har du lyst til at give en hånd med, så tilmeld 
dig i Golfbox under turneringer, ”frivillig 2016” 

– her er der mulighed for at krydse af ved 
hvad du gerne vil hjælpe med. 

 

FÆLLESTRÆNING 

 Fælles træning for hcp<36 tilbydes tirsdag eller 

torsdag fra kl. 19-20. Træning omhandler 

forskellige områder af golf spillet. 1. gang 

tirsdag den 12. april. Tilmelding i Golfbox. 

+ 36 træning søndag formiddag  

Tilmelding i Golfbox, HUSK tjek tiden, 

OPSAMLINGSTRÆNING for begyndere i 2015 

7. – 11. – 13. – 18. & 20. APRIL  

kl. 17.00 – 18.30 

Tilmelding i Golfbox. 

Åbningstider på kontoret APRIL 

Tirsdag: kl. 9.00 – 15.00 

Onsdag: kl. 9.00 – 15.00 

Torsdag: kl. 9.00 – 15.00 

Fredag kl. 9.00 – 14.30 

* lukket den 26.- 29. april 

ÆNDRINGER I HCP regler 

Der sker et par ændringer til EGA systemet i 2016, helt 

nøjagtig har DGU sammenfattet ændringerne til 8 
punkter, de kan ses her  

DGU nye Hcp regler 

En hurtig sammenfatning er, at den  
enkelte spiller skal være mest opmærksom  

på punkt 3 og 4. 

Punkt 3: Fra 2016 kan der spilles 3 EDS  
runder om ugen. 

Punkt 4: Tællende 9 hullers runder gælder  

fra HCP 11,5. 

Ydermere skal man være opmærksom på, at som 
konsekvens af punkt 5.  

Periode for ”Vinterregler”, gør at klubben indfører 
standard formuleringer af ”lejeforbedring” også kaldt 

Vinterregler. Hvis det er denne standard regel, der 

anvendes, kan der handicap reguleres efter de normale 
regler for dette. 

 

http://www.danskgolfunion.dk/media/609603/kort%20vejledning%20til%20ega%20handicapsystemet%20for%20golfspillere%20version%2010.pdf

