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Gratis fællestræning hver
Torsdag fra kl 17-18
Der vil fra nu af og hele sommeren være
fællestræning for alle medlemmer af Sebber
Kloster Golf Klub.
Det er Jesper Mikkelsen som står for denne
træning og hver torsdag vil have et nyt tema, hvor
Jesper forklarer teknikken bag de enkelte slag.
Herefter vil I kunne prøve dem af og stille
spørgsmål til Jesper.
Du skal tilmelde dig via golfbox -  under protræner -
bestil ny tid - klik på Jesper Mikkelsen og vælg
Jesper - klik på fællestræning torsdag og tilmeld
dig. Fællestræning foregår så snart der er 4
tilmeldte.

Der ligger en vejledning på hjemmesiden under
medlemmer - pro - bookninger se her
http://www.sebbergolf.dk/booking/

Navne på
vores sløjfer
Så er navnene som blev
vedtaget på
generalforsamlingen til vores
sløjfer kommet på i golfbox.
Der ud over har vi fået en
sponsor til vores skovsløjfe
hvorfor den nu hedder Cigno
skovsløjfen.
 

 

Hjælpere søges

http://us12.campaign-archive2.com/?u=c1456691d0e062055301f1b9c&id=be5a1d53d3&e=%5BUNIQID%5D


 

Nibe Handelsstands
turnering

Husk af blive tilmeldt turneringen på søndag d. 1.
maj
Sidste frist er i morgen torsdag. Det er altid
hyggeligt at være med og møde nye golfspillere.
Denne turnering er åben for alle golfspillere, så du
kan tage venner og familie fra andre klubber med
til turnering.
Der er rigtig mange flotte præmier i år til
turneringen. Vejret bliver fint, ikke megen vind, lidt
sol og op til 12 grader.
Så der er ingen undskyldning for ikke at være med.

Flag placeringer

Fra 1 maj vil der i klubhuset og ved starter huset
være oplyst hvad flagplaceringen er for dagen.

Vores greens deles op i 3 området og hver uge vil
flaget blive flyttet mellem disse 3 områder.
søndag står flagene i placering 1
onsdag står flagene i placering 2
fredag står flagene i placering 3

til at passe
grillen
 
Hvis	der	er	nogle	som	har	lyst	og

2d	2l	det,	så	søger	vi	frivillige	2l

at	stå	ved	grillen	i	weekenderne

fra	kl.	12-15.

Det	er	kun	når	der	er	mange

gæster	i	klubben	eller	hvis	der	er

arrangementer.

Du	er	meget	velkommen	2l	at

være	med	lige	meget	om	det	er

en	dag	eller	flere	dage	du	har

mulighed	for	at	hjælpe	i

sæsonen.

Du	henvender	dig	2l	Jørgen

Nielsen	på	hans	mail

jonitvilling@gmail.com

 

Start af golf
runde på bag ni. 

Fra	1	maj	2l	30.	september	er

det		på	alle	dage	først	2lladt	at

starte	en	golfrunde	på	hul	10

eJer	kl.	17.00,	medmindre	der

foreligger	en	særlig	2lladelse.

DeLe	sker	for	at	sikre	at	der	er	så

godt	et	flow	som	muligt	på	vores

bane.	Sidste	år	kunne	vi	se	på



Se nærmere om dette i klubhuset.

Fredags golf og grill mad
Helene Jensen og Lena Hørgren har fundet på
dette fantastiske arrangement. 

Hvis du er lidt træt efter en uges arbejde og ikke
orker at lave mad, men gerne vil hygge dig lidt
alligevel. Så er der her et godt tilbud, hvor du bytter
sofaen ud med en runde golf i godt selskab og
bagefter nyder et stykke grillet kød, salat og en
kølig øl eller et glas vin i vores dejlige omgivelser
her i Sebber Kloster Golf Klub.
Grillen er varm fra kl. 19-20.30 følgende fredage d.
20. maj - 17 juni - 1 juli., så sæt allerede nu kryds i
kalendere disse fredag. Senere vil der i en
nyhedsmail stå mere omkring disse dejlige
arrangementer.
 

golfspilleren	i	centrum	at	det

løbende	gav	problemer	med

flowet	når	nogle	startede	på	bag

ni.	Desuden	har	vores

greenkeeper	svært	ved	at

planlægge	deres	arbejde,	når	de

ikke	kan	se	hvor	mange	der	er

gået	ud	ifølge	golOox.	Vi	håber	at

I	alle	vil	hjælpe	med	af	vi	kan	få

så	godt	et	flow	som	muligt	på

vores	bane	2l	glæde	for	os	alle.
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