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Årets Pink Cup i Sebber Kloster Golf Klub
afholdes 13.6.19 med gunstart kl. 15.00.

Turneringen er en åben match for ladies, så derfor håber vi, at I alle vil gøre en
indsats for at få golfere med fra andre klubber. 
 
Pris: 200 kr. for egne medlemmer og Golfring Nord.
Pris: 300 kr. for medlemmer af andre klubber.
I prisen er inkluderet grillmad og 1 glas mousserende vin, 125 kr. går ubeskåret
til
Kræftens Bekæmpelse.
 
Tilmelding på golfbox og beløbet skal indbetales på konto nr. 9367-247-00-
11508
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senest den 9.6.2019.

Mors Dags gave? Køb den i shoppen.
Dame Højtaljet 7/8 buks med strib, marineblå, fås
også i sort
BACKTEE’s super stretch 7/8 buks lavet i et let og behageligt materiale.
Buksen er lavet i et åndbart og meget strækbart materiale, der giver dig optimal
bevægelsesfrihed og komfort, når du spiller golf. Elastik i taljen gør at den er
yderst behagelig at have på, samt ny smart detalje, med en hvide stribe langs
benet. Buksen er designet med en lille lomme på fronten af buksen til højre,
samt en højre baglomme 
DKK 499,00

Klubbens hjemmeside har fået nyt udseende
Som de fleste sikkert har bemærket, ser hjemmesiden anderledes ud efter en
ombygning, som Jesper Thøger Christensen og jeg (Hanna) har været i gang
med.
Vi håber, I bliver glade for ændringen, der betyder større overskuelighed på
siden. Som det ses på billedet herunder, kan man nu ved at holde musen over
et menupunkt se undermenuerne med det samme og dermed undgå at klikke
ind flere gange end nødvendigt.
Hvis der er noget bestemt, I søger, kan søgefeltet i toppen til venstre for

Golfbox-login bruges. Klik på forstørrelsesglasset og skriv i det
felt, der popper op.
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