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Kontingent 2017
Så nærmer sig tiden, hvor kontingentopkrævning for 2017 bliver udsendt.

I vil alle modtage en e-mail med opkrævning af kontingent 1. rate 2017 d.

6. december 2016. Det er i bestyrelsen besluttet at fortsætte med at

opkræve kontingent i 2. rater, som vi har gjort i 2016. Det er dog fortsat

kun muligt at udmelde sig eller ændre sit medlemskab af klubben inden d.

31.12 for det kommende år. Dette skal ske skriftligt til klubben enten pr.

mail eller pr. brev.

Hvis I har mulighed for det, så vil det hjælpe på trækket på

kassekreditten, hvis I betaler kontingentet så hurtigt som muligt inden

betalingsfristen.

Angående medlemskab af Golfring Nordjylland, så vil dette blive

opkrævet sammen med 1. rate af jeres kontingent for 2017, for dem som

har været med i 2016. Så hvis ikke I ønsker at være medlem af Golfring

Nordjylland i 2017, skal kontoret have besked senest d. 4. december 2016

pr mail til kontor@sebbergolf.dk.

Kontingentet for 2017 i Golfring Nordjylland vil, hvis Hobro siger ja til at

være med, være 700 kr., og hvis de takker nej, fortsætter vi med at

opkræve 600 kr. 

Vinterregler i Sebber Kloster Golf Klub

http://us12.campaign-archive2.com/?u=c1456691d0e062055301f1b9c&id=d704b0cb1b&e=fa8d081ca0


Vi går en tid i møde, hvor det er meget koldt om natten og også ud på de tidlige
morgentimer. Derfor vil vi lige fortælle lidt om vinterspil på Sebber Kloster Golfs
anlæg.

Som udgangspunkt spilles der til sommergreens på hele baneanlægget. 

I tilfælde af rimfrost i græsset på greens - skal der på 18 huls banen spilles fra
fælles vinter teesteder til vintergreens på forni, og der må ikke spilles på bagni.
Brug gerne pay & play banen som alternativ til bagni.

1.   Spil gerne hele vinteren med oplæg på gummi tee, da vores græs ikke kan
regenerere efter slag med turfs.
2.   HUSK at rette jeres nedslagsmærker op på green, så vi ikke inviterer
sygdomme ind på vores fine greens.
3.   Når der er frost, og vi spiller til vintergreens. husk at brug vores nye vinter
teesteder, disse er placeret imellem dame- og herre tee. Dog på hul 1 er det
placeret i højre side af fairway. Og på hul 4 til venstre for dame tee.
4.   Brug ellers jeres sunde fornuft, så vi ikke laver skade på vores flotte anlæg.
Al anden relevant information kan findes i vores vinterregler, som kan ses her
under.

Trolley: 
Ved anvendelse af trolley, henstilles der til kørsel i højre eller venstre side af
fairway og gerne i roughen. 
Lad vognen stå i roughen og tag kun det jern eller kølle med, du skal bruge,
hvis din bold skulle ligge midt i fairway. På den måde undgår vi unødvendig slid
på midten af fairway. 
I tilfælde af frost på fairway, henstilles der til at anvende bærebag.

Buggy:
Bestyrelsen og baneudvalget vedtog sidste vinter, at der fra 1 nov. til og med 1.
april som udgangspunkt er lukket for kørsel med buggy på banen. Klubbens
medlemmer kan i særlige tilfælde få en skriftlig tilladelse til at køre buggy.



Fairway: 
Der henstilles til at anvende lejeforbedring, således turfmærker undgås. 
På grund af den manglende vækst, har græsset i vinterperioden ingen
mulighed for restituering, og i tilfælde af frost bliver græssets saft og celler stive
og sårbare over for belastning og sygdomsangreb.

Vis hensyn: 
Tag i det hele taget så meget hensyn til banen som muligt, så vi også næste år
kan glæde os over en flot og velplejet bane, som vi alle ønsker og gerne vil
have.
Vores dygtige greenkeeper team arbejder i vintermånederne på at vedligeholde
og forbedre banen til den kommende sæson, så vis hensyn til deres arbejde,
og husk at de ALTID har fortrinsret på banen.

God vintersæson til alle. 
Greenkeeperne og baneudvalget
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