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Nyhedsbrev uge 12
Der er arbejdsdag søndag den 26. marts kl. 09.00, og det er muligt at tilmelde
sig via turneringer i golfbox under arbejdsdag eller på en liste i klubhuset.
Tag golfsættet med, da banen er lukket hele dagen, så der er mulighed for golf
efterfølgende.

Til de friske golf-piger/-kvinder i Sebber Kloster
 
Har du lyst til at give dit golfspil en udfordring, vil du gerne lære flere finesser,
lære meget mere om regler, lære at spille hulspil og være sammen med andre
piger/kvinder, der har de interesser også, så vil træner, Kristian, og dame-elite-
holdet gerne se dig til åben dame-træning torsdag aften i april måned, dvs d.
6/4, 20/4 og 27/4. Træningen er fra kl. 17.30 - 19.00.
 
Hvis du tænker: "Nej, det er ikke for mig. Jeg er alt for langt oppe i hcp!", så vil
vi bare sige, at flere af os var i hcp 28-30, da vi først snusede til elite-holdet.
Men med træning og vejledning er det alligevel lykkes os at kravle ned ad hcp.-
stigen, og vi har skam også plads til forbedringer.
 
Lige nu er vi 8 piger/kvinder på holdet, hvoraf to er helt nye, to andre har været
med 1 år og resten har nogle år på bagen, men vi vil gerne være flere.
 
Lidt mere om turneringsgolfen:
I løbet af sæsonen spilles der 6 kampe fordelt på tre weekender, maj, juni og
august. Holdet, der kommer i kamp, består af 5 spillere og en holdkaptajn
(Esben). Det er altså ikke alle, der kommer i kamp, men så kan man komme
med som caddie, heppe på sidelinien osv.
 
På holdet har vi også nogle forpligtelser overfor klubben i form af at støtte op
omkring turneringer, deltagelse i klubmesterskaber og hjælp til små-opgaver.

http://us12.campaign-archive1.com/?u=c1456691d0e062055301f1b9c&id=a43ef07d71&e=fa8d081ca0


 
Vi glæder os meget til denne sæson, og hvis du er blevet mere nysgerrig, så
kontakt Kristian på tlf. 2670 5822.
 
Mange golfhilsner
Dame-elite og Kristian (træner)
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