Klubnyt 1. maj 2017

Nyt fra Træner Jens.
Vi har erfaret, at vi har en del medlemmer, som gerne vil ud og spille med andre, men som
ikke kan nå, at komme i herreklubben eller dameklubben på grund af arbejde.
Derfor vil jeg lave en ”Fyraftens klub”, hvor vi spiller 9 huller.
Det handler i sin enkelthed om, at vi mødes første gang torsdag den 4. maj kl 18.00, og så
spiller vi 9 huller. Dette vil ikke være en klub i klubben, hvor der bliver blokeret tider, men
hvor man booker tid via Golfbox.
Dette er tænkt til dem der gerne vil ud og spille med andre, men hvor 18 huller kan være for
tidskrævende i hverdagen. Dette er ganske uforpligtende, man møder bare op, gerne lidt i kl.
18.00.
Håber I har tid og lyst til at komme.
Hilsen Jens Pro

Midlertidig lokalregel.
P.g.a. det store gravearbejder, der er foregået på banen, er der stadig steder, hvor der ikke
er græs. Der er derfor indført en midlertidig lokalregel, som giver lempelse med et frit drop,
hvis bolden er placeret i et af disse områder. Lempelse efter § 25-1.

Klubaften med Diabetesforeningen.
Aabybro Golfklub har i samarbejde med Diabetesforeningen i Jammerbugt Kommune
arrangeret en klubaften om Diabetes
Mandag den 15. maj kl. 19.00.

Overlæge Trine Tang Christensen, fra Aalborg Universitetshospital vil holde et foredrag om
type 2 diabetes, og om hvordan følgesygdomme kan undgås ved rettidig og målrettet
behandling. Endvidere vil hun også gennemgå de nye behandlingstiltag, der er indenfor
diabetes behandling.
Efter foredraget vil der være mulighed for at stille spørgsmål, og klubben er vært med kaffe
og brød.

Sidste tilmelding er torsdag den 11. maj til klubbens sekretariat info@aabybrogolf.dk
eller tlf. 96961400.
Golfspilleren i Centrum.
DGU udsender den 10. maj en ny runde spørgsmål til 1/3 af klubbens medlemmer.
Bestyrelsen opfordrer til, at man besvare spørgsmålene, så der bliver et retvisende grundlag
at arbejde videre på, for bestyrelsen og de øvrige udvalg i klubben.

Brdr. Sørensen match.
Husk sidste frist for tilmelding er torsdag d. 4. maj kl. 12.00.
Det ser ud til at blive fint golfvejr på match dagen.

Golfens Dag og Tag en ven med
Søndag den 30. april var der Golfens Dag og første arrangement med ”Tag en ven med”.
Der var et lille besøg, og 3 af gæsterne tilmeldte sig begynderkurset. Vi glæder os til at byde
de nye kursister velkommen.
Næste arrangement med ”Tag en ven med” er mandag den 29. maj, så overtal din
ven/veninde eller naboen til en aften med golf i Aabybro Golfklub.

