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Ny hjemmeside
Så er vi kommet i gang med den nye hjemmeside.
Du kan se den på www.sebbergolf.dk
Denne hjemmeside erstatter vores gamle
hjemmeside, og vil løbende blive opdateret med
nye muligheder og info. 
Hvis du har forslag til nyt som du synes vi skal
have med på hjemmesiden, så send en mail til
kontoret.

Starttider på 18 huls banen

Fra lørdag d. 30. april vil starttiderne på 18 huls
banen blive ændret, således at der er 10 min.
mellem alle starter. Dette gøres for at give et bedre
flow på banen og forhåbentligt mindre vente tid ude
på banen.

Så er Jesper tilbage
efter vinteren.

Åbningstiderne i shoppen er
følgende:

Mandag lukket (kan træffes på
telefonen)
Tirsdag kl. 11-14
Onsdag kl. 13-15
Torsdag kl. 13-15
Fredag lukket (kan træffes på
telefonen)
ekstra åbent fredag d. 15/4 kl.
11-14
Lørdag kl. 12-14
Søndag kl. 12-14
Dog ikke åbent d. 9/4, 16/4 og
17/4 p.g.a. elitematcher

Ud over disse åbningstider så
vil Jesper være at finde på
træningsområdet
I kan altid komme i kontakt
med Jesper på 22 10 45 04
eller
golfprosebber@gmail.com

http://us12.campaign-archive2.com/?u=c1456691d0e062055301f1b9c&id=4bf9a1c1ee&e=%5BUNIQID%5D


Åben hus og golfens dag

Det er golfens dag søndag d. 17. april og i den
forbindelse har vi valgt at holde åben hus både
lørdag d. 16. april og søndag d. 17. april fra kl. 11.
Vi håber at I inviterer familie og venner med op til
dette arrangement, så vi kan få præsenteret
golfsporten for så mange som muligt.

Fællestræning for
medlemmer

Fra maj måned vil der hver torsdag fra kl. 17-18
være fællestræning for alle medlemmer i Sebber
Kloster Golf Klub. Du tilmelder dig via golfbox
promodul. Det er Jesper som står for denne
træning. Vi håber at der er mange af jer som har
lyst til at være med til dette.

Pin placering

Fra denne sæson vil der på hjemmesiden og i
klubhuset oplyses om pin placeringer.
 

Undervisning

Booking af lektioner
I år kan i booke lektioner hos
Jesper via golfbox.

Weekend golfkskole:
Fra maj måned vil der være
mulighed for at booke sig på
fælles holdundervisning f.eks i
Kortspil put og chip
Lær at slå længere med
køllerne
Pitch og bunker slag

Der vil komme mere detaljeret
info om dette senere
 

Demo dage i
Sebber Kloster
Golf Klub

Kom forbi og prøv alt det nye
udstyr. Det er fantastisk og jeg
kan varmt anbefale det.

Ping             Lørdag d. 16.
april fra kl. 11-16

Taylormade   Lørdag d.21. maj
fra kl. 11-16

Ønsker du tid til fitting så kan
du booke tid til det via
golfprosebber@gmail.com
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