Herreklubben
Aabybro Golfklub
Vi vil meget gerne have flere medlemmer i Herreklubben,
så derfor denne henvendelse!
Vi har i år fået flyttet starttiderne, så vi indtil 1/5 og efter 1/9 starter mellem 14,45 og
16,15, og i den resterende periode starter mellem 15,00 og 16,30.
Vi spiller TORSDAG.
Dette skulle give den arbejdende del af klubbens medlemmer større mulighed for at kunne
komme med i klubben.
Vi har ændret lidt på præmierne i år, så 1. plads giver et gavekort til Shoppen på kr.75,00,
og 2. plads 1 flaske vin.
Der vil naturligvis være tættest på hul, på alle par 3 hullerne, med vin til vinderne.
Månedens spiller er erstattet af en putte konkurrence, hvor vi på dagen med
fællesspisning, tæller puts og vinderen modtager 1 flaske vin.
Vi spiller også i år med / mod Vesterhavsdrengene, ude den 15/6 og hjemme den 17/8.
Hyggematchen med dameklubben er den 27/4, og Kønnenes Kamp er den 14/9.
Desuden vil vi forsøge at lave en weekend tur den 27-28/5, hvis der er stemning for dette.
Vi har fundet et tilbud, med ophold i dobbelt værelse og morgenmad på Hotel Medi i Ikast
og 2X greenfee på Tullamore Golfklub. Banen er dog kun en 9-hullers bane, men de der
har spillet den, synes det er en sjov og udfordrende bane, så vi kan sikkert få nogle
fornøjelige runder!
Prisen er KUN 549,00 for dette arrangement, dertil kommer, naturligvis forplejning for
egen regning.
Vi vil meget gerne have jeres indstilling til denne tur, da der jo skal bestilles plads på hotel
og golfbane.
Vi starter den 30/3, så derfor mød op og deltag i Herreklubben.
Årskontingentet for deltagelse i klubben er kr. 300,00. Betales ved første fremmøde.
Bestyrelsen kan træffes fra kl. 14,00
Øvrige informationer og spilleplan kan ses på Aabybro Golfklubs hjemmeside under
Herreklubben, eller ved at kontakte Jørn Christoffersen på tlf. 22767196 eller på mail
jornhc@gmail.com
På bestyrelsens vegne
Jørn Christoffersen

