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Arbejdsdag 23. marts
Der arrangeres arbejdsdag den 23. marts med mødetid klokken 08.00 til kaffe
og rundstykker.
Når arbejdsdagen slutter, er der frokost i klubhuset. Dagen afsluttes med en 9-
hullers turnering.
I må meget gerne tilmelde jer på golfbox.

Åbningsturnering 27. marts

 

Opstarten på golf-sæsonen er lige om hjørnet - solen har smilet til os den sidste
uges tid, og flere og flere golfspillere er gået i gang med at banke rusten af.
Hvis du ikke har set det i golfbox, så er tilmeldingen til årets Åbningsturnering
åben.
Så skynd dig at tilmelde dig, så vi kan få skudt sæsonen 2022 godt i gang.
Kl. 8.30 Standerhejsning og velkomst til sæsonen
Kl. 9.00 Gunstart
Der vil - traditionen tro - være mulighed for køb af suppe. Ønske herom angives
i forbindelse med tilmelding.

Wos-Tow
Wos-Tow er en af Sebber Kloster Golfklubs ”klubber i klubben”.
Vi er ca. 35 par (70 medlemmer), der mødes og spiller par-matcher 4 gange om
året. Den 1. og 4. match spilles altid hjemme i Sebber. De 2 andre matcher
spilles på en af de mange skønne baner, vi har i Nordjylland.
Vi betaler 100 kr. om året pr. person.  De penge vi samler ind, går til præmier
og golfbolde.
Derudover skal vi naturligvis betale for mad samt evt. greenfee
Har du lyst til at spille en hyggelig omgang golf sammen med din partner?
Vil I have det sjovt og grine sammen med andre søde og rare golfere?
Vil I prøve at spille forskellige sjove typer golfspil?
Årets matchplan er klar:

Den 8. maj 2022     Sebber Kloster Golfklub
Den 25. juni 2022   Hobro Golfklub
Den 21. aug. 2022  Øland Golfklub
Den 24. september Sebber Kloster Golfklub

HUSK: Du behøver ikke at bo sammen med den partner, som du vil spille med.
I må også gerne være par af samme køn. Så nu kan der ikke være meget der
holder dig tilbage 

😊

FIND EN PARTNER, HOLD ØJE MED TILMELDING PÅ GOLFBOX OG
OPSLAG I KLUBHUSET.
VI GLÆDER OS TIL AT SE JER.
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