Kommende begivenheder: 22. april: Generalforsamling. 23. april: OBH Nordica Åbningsturnering. 27.
april: Åbent Hus for Ældre Sagen 29. april: Baneintro v. Preben Daa. 30. april: Golfens Dag
Aktivitetsniveauet i Odsherred Golfklub er allerede nu på sit højeste med alle fra juniorer til seniorer i gang med træning, turneringer, klubber-i-klubben og meget mere. Den ordinære generalforsamling afholdes i morgen, årets første
klubturnering på søndag og i næste weekend byder vi indenfor til Golfens Dag.
Sådan fungerer gæsterabatordningen
Gæsterabatten er et medlemsgode, som du som medlem kan vælge at benytte dig af overfor dine gæster. En gæst
kan ikke selv gøre krav på at få rabat, men du har mulighed for at tilbyde det til din gæst, jf. nedenstående:

Har du inviteret en gæst med i golfklubben, har du mulighed for at tilbyde reduceret greenfee. Det er dig, der
skal bekræfte tiden for din gæst for at udløse rabatten.

Gør du som beskrevet ovenfor, udløses rabatten automatisk og fratrækkes prisen. Det er altså dig, der skal bekræfte for din gæst. Rabatten gives ikke, hvis din gæst bekræfter selv, og udbetales ikke efterfølgende.

Gæsterabat gælder for én gæst pr. runde og kun til en gæst, der spiller samtidig med dig.

Rabatten gælder kun for seniorer (altså spillere, der ikke spiller til juniorpris).

Minimumsgreenfee på 220 kr. gælder også ved gæsterabat. Dvs. du kan IKKE tilbyde greenfee til under 220 kr.
på 18-hulsbanen uanset hvad.

Gæsterabat er op til 100 kr. Er greenfee på spilletidspunktet 320-370 kr., kan du give 100 kr. rabat. Er greenfeeprisen f.eks. 270 kr. på spilletidspunktet, kan du give 50 kr. rabat (grundet minimumsprisen)

Hjælp din klub
Giv golfglæden
videre!

Invitér alle dine ikke-golfspillende venner til Golfens Dag i Odsherred Golfklub og hjælp dem med at få øjnene op
for denne skønne hobby. Hjælp samtidig klubben til at bibeholde en sund økonomi og et højt aktivitetsniveau. Se
programmet på hjemmesiden.

Turneringsfolder
Turneringsudvalget har begået en folder med overblik over årets turneringer. Tag dit
eget eksemplar med hjem—de er sat frem i foyeren.
Der var engang... Kan du ud fra navnene gætte hvornår det var?

Odsherred Golfklub
er aktiv på de sociale
medier for at promovere klubben og
glæden ved golf. Og
det virker! Hjælp til
ved at dele, kommentér og like os på:

Slut med oplæg
- stort set
Åbningstider i sekretariatet: Mandag til fredag klokken 9.00 -15.00

Højby

Fra lørdag den
22. april er der
kun midlertidig
lokalregel vedr.
oplæg på hul 1
og 3 på 18hulsbanen.

Kunne du se det?
Svaret er: Det er
vores chefgreenkeeper Finn Thuesen, der ser på,
mens Poul Arne
Nielsen slår ud.
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