Nyhedsbrev nr. 14 - den 21. oktober 2021

Kommende begivenheder:
6. november: Bennys Brunkålsturnering
Vinteraktiviteter:
1. november : Græskaraften hos Benny
8. og 15. november: Kranse workshop
6.,7., 13. eller 14. november: Fitness for Golfere
1. december - kreativ madlavning - "And på flere måder"
Sekretariatets
åbningstider fra
uge 43
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag
Kl. 09.00 - 13.00
Onsdag lukket
fra 1. december - 31. januar:
Tirsdag, torsdag og fredag
Kl. 09.00 - 13.00
Mandag og onsdag lukket

Short Game
Shortgamebanen vil ikke blive
optegnet mere i denne sæson og
scorekort vil ikke blive indberettet
mere ( I denne sæson) Dejligt med
aktivitet på banen i år - håber der
kommer endnu flere næste år.
Den bedste Short Game Score i
Danmark er 101 point.
Vi er stadigvæk nummer 3 i DK
KLUB POINT
Greve Golfklub

28687

Køge Golf Klub

21568

Odsherred Golfklub

11513

Nyt fra greenkeeperen
Vinteren nærmer sig, og der vil i den nærmeste fremtid forekomme ændringer på
banen.

Green: Vi spiller til greens, når greenkeeperen vurderer det er muligt.
Ved frost, sne og meget fugtigt vejr, vil greens være lukket, og der spilles til
vintergreen. Ved rimfrost vil greens være lukket, til rimfrosten er væk.
Bemærk, at så længe der stadig er vækst i græsset, vil hele banen være lukket ved
rimfrost. Der vil være skilt ved 1.tee, hvis det er aktuelt.
Spil altid til vintergreen, hvis du er usikker på om der er frost.
Dagens pin-placering er ophørt, og hullet vil blive placeret, hvor det skåner mest.
Teestederne er ligeledes meget sårbare på denne årstid, og vil blive lukket når
greenkeeperen vurderer, at sliddet bliver for stort. Der vil blive etableret
vinterteesteder, som typisk består af måtter.
Når vinterteestederne bliver taget i brug, vil banerne blive for korte til at lave
”tællende” runder og det betyder at der ikke må indberettes scores til GolfBox
(tællende runder) – vi skal nok informere tydeligt når dette træder i kraft.
Oplæg: Vi spiller allerede nu med oplæg i det generelle område klippet til
fairwayhøjde eller lavere (se lokal vinterregel) Vi opfordrer alle, der har mulighed
for det, at anvende bærebag.
Golfbiler må køre så længe vi finder det forsvarligt for banen.
Driving Range vil være åben hele året. På et tidspunkt vil det ikke være muligt at
opsamle bolde, da jorden bliver for blød.
Boldautomaten vil derefter være lukket, men der vil være mulighed, for
selvsamling af bolde.
Husk at rette nedslagsmærker op.
Med venlig hilsen
Greenkeeperen

Pas på golfmusen
Vi anbefaler alle der har bagrum, at
fjerne alt spiseligt fra din golfbag musene er på vej ind og de spiser
næsten alt, inkl. handsker og lign.
Så for din egen og andres skyld bedes
du tømme bagen.

Har du grønne fingre og
lidt tid til overs?..
Så kunne du måske hjælp vores
“rødder”
Rødderne er en lille gruppe frivillige,
som hjælper til med at forskønne
området omkring klubhuset mm.
Vi fejer, planter krukker til, passer
roser og rhodondendron osv.
Vi mødes 2-3 gange årligt til
arbejdsformiddage, men ellers har vi
fordelt opgaverne, som man så
udfører, når man alligevel er i klubben.
Vi bidrager med det vi kan og magter.
Hvis du har lyst til at være med, så
kontakt Vibeke på
viblaursen@gmail.com.

Græskaraften i Café
Solvogn
Vi deles i mindre hold og Benny guider
os gennem forskellige retter .
Vi afslutter aftenen med at indtage de
forskellige lækkerier.
Holdet oprettes ved 10 deltagere
Mandag den 1. november
Start kl. 17:00, slut kl. 22:00
Pris kr. 200,-. Tilmelding i GolfBox .

Banearbejdsdag den 14.
november 2021
Vil du give en hånd med? Vi afholder
frivillig arbejdsdag på banen, og du er
hermed inviteret til at deltage. tilmeld
dig "turneringen" i GolfBox her
https://www.golfbox.dk/portal/golf_
info/gbtourframe.asp?selected=
{CC74A204-A100-4547-9A4863BF5E02C2D2}&language=1030&#/c
ompetition/3142035/info.
Der vil være flere typer af opgaver helt
fra klipning af smågrene og rivning til
beskæring af træer med motorsav. Er
du nyt medlem er det også en god dag
at lære nye medlemmer at kende.
Start kl. 09.00 og slut med varm suppe
kl. 13.15 - forplejning undervejs.
Banen er lukket i tidsrummet da der
skal arbejdes på mange af hullerne.
Tak fordi du deltager
Greenkeeper og Baneudvalg

Café Solvogn åbningstider
gældende fra 29. oktober
Alle dage 12.00 - 17.00

Vintergolf
Kan man spille golf om vinteren? - ja
selvfølgelig, vi har jo næsten ikke
vinter mere. Onsdag den 3. november
starter vintergolferne deres sæson og
der spilles alle onsdage, fredage og
søndage. Du møder op med et
scorekort ved starterhuset på 1. tee
(18-hulsbanen), senest kl. 09.45 - 1.
start er kl. 10.00 og der mixes hold.
Der skal ikke bestilles tid, blot mød op.
Har du ikke medlemskab til at spille på
18-hulsbanen, kan du stadigvæk
deltage - det vil dog kræve betaling af
gældende greenfee.

Fitness for golfspillere
Vil du holde dine muskler aktive og måske blive en bedre golfspiller i næste sæson?
Så er muligheden her - vi har sammen med Borren Motion udviklet et
træningspogram, som får trænet dine muskler på en skånsom måde. Kurserne
foregår i Borren Motion i Højby og underviser er Thorkild Gregers, som er
uddannet fitnessinstruktør.
Der er kurser 6.,7.,13. eller 14. november - læs mere her
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