NYHEDSBREV HORSENS GOLFKLUB 23. NOVEMBER 2018

Kære medlemmer

Nedenfor kan du læse nyt
nyt fra Horsens Golfklub:
Golfklub:
Lukning af sommergreens

Fodspor efter tidlig frost om efteråret

Vi har besluttet at
stoppe spil til sommergreens fra mandag d. 26. november
p.g.a. udsigt til frostvejr.

Vi kan ligeledes konstatere at der bliver trukket svampesporer ind på green når vi går fra fairway til green.
Beslutningen er taget for at sikre gode greens igen til den ny sæson 2019.
Der bliver etableret vintergreens samt vinterteesteder.
Der lukkes ligeledes for kørsel med golfbil og scootere.
BEMÆRK AT HUL 14 er lukket for at skåne hullet.

Juleturnering d. 25.11.2018 - AFLYST
Vi må desværre aflyse juleturneringen p.g.a. for få tilmeldinger.

Golfhæftet – Kampagne – Black Friday:
Friday:
Køb Golfhæftet 2019 fredag d. 23. nov. eller lørdag d. 24. nov. og få PLUS med i købet.
Pris kr. 450,- (normalpris kr. 649,-)
Hvis du køber 2 stk. Golfhæftet 2019 får du også en gave med
i købet!
(vælg mellem handske, håndklæde eller strømper)

Læs mere her:
her: http://horsensgolfklub.dk/default.asp?na=1045
Bestilles i sekretariatet tlf. 75615151 eller info@horsensgolf.dk
(det er nok blot at have sendt en mail fredag eller lørdag – og så aktiverer vi mandag)
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Ekstra kursus i de nye regler
De 2 første kurser i de nye regler er allerede fuld overtegnet.
Vi har derfor lavet et ekstra kursus
Tirsdag d. 4. december kl. 18.30 – tilmelding i Golfbox (max 80 deltagere)
Der er ca. 20 ledige pladser tilbage.

TILBUD FRA SPONSORER

AN Agentur
Har du styr på julegaverne til dine leverandører eller
medarbejdere? Nye italienske vine på lager.
Se nyhedsbrevet her: https://us13.campaignarchive.com/?e=&u=9a873680c1cbdfacf34f4c2d8&id=bc2dfcf73b

Proshoppen – BLACK FRIDAY 23.11.2018
SPAR 30% PÅ ALLE SKO
SPAR 30% PÅ ALLE PUTTER
SPAR 30% PÅ ALT UDSTYR
SPAR 30% PÅ ALLE BAGS
SPAR 40% PÅ ALLE POLOER
Golfsæt Wilson D200 Herre 5-SW – stål/grafit Dame 6-SW – grafit:
Kun kr. 1.995,- (normalpris 4.000,- Dame / normalpris 4.500,- Herre)
TILBUDDENE GÆLDER KUN BLACK FRIDAY D. 23.11.2018 KL. 10.00 – 18.00 SÅ LÆNGE LAGER HAVES

Med venlig hilsen
Club Manager
Karsten Sørensen

