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Nyhedsbrev uge 15

Golfshoppen i
Sebber Kloster Golf Klub

Shoppen åbner forsigtigt dørene skærtorsdag, hvor vi er klar til at betjene dig. Vi handler i
øjeblikket med Backtee, Ecco, Wilson og Golfkompagniet. Varer vi ikke har på lager kan
skaffes hjem inden for 2 hverdage, så kan du ikke finde den rigtige størrelse eller farve, så
skaffer vi den til dig.
Husk, når du støtter Shoppen, så støtter du klubben.

Åbningstiderne er tirsdag 9-16, onsdag 13-18, torsdag 9-16 og fredag, lørdag og søndag
10-13.  

Klub 9
Vi starter op den 19. april og 20 uger frem til udgangen af august, hvor mødetiden hver
gang er senest kl. 1800, med gunstart på bagni kl. 1830. De to første uger i september er
tiderne fra kl. 1730 forbeholdt klub 9 deltagere, hvor spillerne selv skal booke sig på en tid
sammen med andre fra klub 9, der er ingen turnering de to gange. Fra midten af
september og videre frem, har mørket indhentet os, men lørdag den 30. september kl.
0900 er der afslutningsturnering i Klub 9.
Vel mødt onsdag efter påske.



Golfens dag
Søndag den 30. april afholder vi åbent hus i forbindelse med golfens dag. Vi sender det ud

på Facebook, og vi vil gerne opfordre alle medlemmer til at dele det med jeres venner,

ligesom I godt må kigge Jer omkring blandt venner, kollegaer og familie for at se, om der

skulle være en ny golfspiller, I kan tage med ud i klubben den dag.

Støt op om golfens dag.

Orientering til medlemmerne i
Sebber Kloster Golf Klub:
 Formålet med SKG`s venner er at være Sebber Kloster Golf klub`s bestyrelse
behjælpelig med at finde og støtte projekter til glæde og gavn for alle klubbens
medlemmer.
Ligeledes at holde øjne og ører åbne for evnt. Forskønnelser, måske små
ændringer af vores i forvejen meget flotte bane.
Derfor efterlyser og hilser vi hjertelig velkommen til mange mange flere
medlemmer i vores lille støtteforening, som ikke er en klub, men udelukkende
en støtteforening, som har navnet,
SKG`s Venner, og som altid vil arbejde og have et tæt samarbejde med Sebber
Kloster Golf`s bestyrelse.

Kontingentet er for 2017 kr. 100,00.    Der findes indmeldelses blanketter i
Klubhuset

Bestyrelsen for SKG`S Venner består af.
Formand:             Olav M. Pedersen
Kasserer:             Poul  Selde
Sekretær:             Ruth Jensen
Bestyrelsesmedl: Henning Nielsen
Bestyrelsesmedl: Ole Olesen
Bestyrelsen håber, at der vil komme mange gode ideer og input fra vores
medlemmer, som der kan arbejdes videre på.
Eventuelle ideer kan afleveres til bestyrelsen eller sendes til mail
jrgen.jensen@gmail.com
Venlig hilsen
Bestyrelsen i SKG`s Venner.
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