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Fredags golf med
efterfølgende hygge omkring
grillen i Sebber Kloster Golf
Klub.
 
Helene og Lena synes at Sebber Kloster Golf Klub
godt kan have endnu mere hygge. Så derfor starter
de et nyt koncept op, hvor du først spiller lidt golf
med gode venner både fra klubben og andre, som
du invitere med.
Når I så er færdig med at spille vil Helene og Lena
have tændt grillen op og have købt ind således, at I
blot kan lægger jeres kød på grillen og sætte jer og
hygge sammen med alle de andre, som også er
her denne fredag. 

Grillen er klar fra kl. 19.00 på følgende fredage
20. maj – 17. juni – 1. juli. 

Golfspilleren i
centrum 

Det er nu ved at være tid,
hvor 1/3 af vores
medlemmer bliver bedt
om at svare på spørgsmål
omkring vores klub.
Bestyrelsen vil opfordre
alle, som får denne mail
om at tage sig lidt tid til at
svar på de spørgsmål
som der bliver stillet i
denne undersøgelse.
Det er et rigtig vigtigt
redskab for bestyrelsen,
så derfor denne
opfordring til at svare.
På forhånd tak for jeres
hjælp. 

 

Kontingent 2. rate

Inden for de næste 14
dage, vil kontoret
udsende faktura vedr. 2

http://us12.campaign-archive1.com/?u=c1456691d0e062055301f1b9c&id=805aa6bcab&e=%5BUNIQID%5D


Du skal blot give Helene og Lena besked senest
onsdagen før, hvis du vil have dem til at købe mad
ind til dig og dine venner. Dette gør du ved at
overføre betaling på 70 kr. pr. kuvert,  til dette
kontonr. 9367 – 4584568793 eller via mobilpay
29440903, husk at skriv dit navn og hvor mange du
bestiller til.

Du bestiller din golftid via golfbox som du plejer.

Dette er et fantastisk godt initiativ, så bestyrelsen
håber at der er rigtig mange som støtter op
omkring dette tiltag.

Ændrede tidsinterval mellem
starter på vores 18 huls
bane.
Fra 30. april gik vi over til 10 min. mellem alle
starter på banen.
Dette er for at give mere plads til den enkelte bold
og dermed også et bedre flow på banen. Indtil nu
har det fungeret fint, bestyrelsen vil løbende i
sæsonen holde øje med denne ændring og sidst
på året evaluere forløbet.
Her efter tages der stilling til om det er denne
model vi vil fortsætte med i 2017, eller om vi går
tilbage til 7 – 8 min. mellem starttiderne.
Har du oplevelser med denne ændring, som du
synes skal med ved evalueringen, så er du meget
velkommen til at skrive til kontoret på
kontor@sebbergolf.dk. Lone vil samle disse
kommentarer sammen og tage dem med til
evalueringen.
 
Husk at start af golfrunde på bag ni ikke er

rate for de kontingenttyper
som er delt i 2. rater. 

 

Opsamling af bolde
på Drivingrange

Nu hvor golfsæsonen
endelig er kommet godt i
gang. Så vil vi huske jer
på, at der hver tirsdag
morgen frem til kl. 11.00
samles bolde op og
klippes græs på
drivingrange.
Mens dette sker er det
desværre ikke muligt, at
stå på udslagsmåtterne
slå ud.
Vi vil nemlig meget gerne
beholde alle vores
greenkeepere,

mailto:kontor@sebbergolf.dk


tilladt fra 1. maj til 30. september før efter kl.
17.00 alle dage.
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