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Golfens Dag
Åbent hus 22/04 2018
Der var høj sol over Sebber Kloster Golf Klub, og der mødte mange op.

Efter de havde været hos Kristian og lært lidt at holde på golfudstyret, var de på
lille bane sammen med hjælpere fra klubben.

Efter turen dernede var humøret højt hos alle deltagere, og vi hyggede os på
terrassen med pølser, og diskussionen gik lystigt. Der var en del, som meldte
sig på golfskole med det samme.

Vi udtrak en vinder af et golfskoleophold. Den heldige vinder blev Frederik B.
Amtoft, Aalborg. Vi ønsker ham tillykke.

Der skal også lyde en stor tak til alle hjælpere. som var med på dagen.

Aage Pedersen

 

Sol over Sebber. Deltagere i Golfens
Dag på vej til Driving Range.

Instruktion med golfpro Kristian
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Samarbejdet mellem SGN og Himmerland Golfklub er ophørt, og der er
derfor ikke længere aftale om halv greenfee.

 

 

Hver onsdag aften fra den 18. april og frem til medio 20. september spilles der KLUB 9 turnering,
og afslutningsturnering er søndag den 23. september. Alle medlemmer i Sebber Kloster Golf Klub
er hjerteligt velkomne i Klub 9, det anbefales dog, at spilleren har et handicap ikke alt for langt
over 54, dog afhængig af golferfaring. Der spilles 9 huller på den store bane fra rød tee.

Tilmelding sker i klubhuset med aflevering af korrekt udfyldt scorekort (turneringslederen og andre
hjælper gerne med at udfylde)til turneringslederen senest 17.30, og derefter er der
gunstart. Turneringsfee, 20 kr., betales i betalingsanlægget, og talon/kvittering afleveres til
turneringslederen.

Turneringen afsluttes med præmieoverrækkelse, og ugens vinder offentliggøres på opslagstavlen.

 

Copyright © 2018 Sebber Kloster Golf Klub, All rights reserved. 

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list. 

http://www.twitter.com/
http://www.facebook.com/
http://mailchimp.com/
https://sebberklostergolfklub.us12.list-manage.com/profile?u=c1456691d0e062055301f1b9c&id=cf50af47b5&e=fa8d081ca0
https://sebberklostergolfklub.us12.list-manage.com/unsubscribe?u=c1456691d0e062055301f1b9c&id=cf50af47b5&e=fa8d081ca0&c=04d4a608b3
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=c1456691d0e062055301f1b9c&afl=1

