
 

 

Nyhedsbrev uge 7 
Banen.                  
I uge 8 mandag til fredag er bag-ni lukket som tidligere varslet. Der skal udlægges rør og sprinkler til 
fairwayvanding på huller 10 – 11 - 15 & 16. Det er muligt at spille hullerne 1 – 2 – 3 – 7 – 8 & 9 på for-ni. 
Der skal bruges boldrende, tidsbestilling er suspenderet i denne periode. 

Bagskilte.                
Kan afhentes i Golfshoppen fra onsdag den 9. marts. 

Turneringer.                  
Årets første turneringer er den udsatte Tak for hjælpen turnering 2021.                                
TURNERINGEN ER FOR ALLE HJÆLPERE I KLUBBEN, UDVALG, BESTYRELSE, KLUBGUIDER, MATCHLEDER & 
PERSONALE. GUNSTART KL. 09.00 MED EFTERFØLGENDE SPISNING CA. KL. 14.00. Tilmelding i Golfbox.   

Åbningsturneringen afholdes søndag den 10. april med gunstart kl. 09.00. Der er standerhejsning kl. 
08.30. Golfshoppen er igen i år sponsor til denne turnering. 

Maratongolf er tilbage og afholdes lørdag den 25. juni. Tilmelding er allerede åben og de 10 første deltager 
har allerede tilmeldt sig. Tilmelding er ”først til mølle”. Der plads til 54 deltager. Tilmelding i Golfbox. 

Bagskab.             
Klubben har ledige bagskabe til udlejning. Sæsongebyr fra kr. 250.-. Henvendelse i Golfshoppen. 

Årskort til Golfbil.                                                                                                                            
Alle medlemmer over 70 år eller gangbesværede har mulighed for at benytte en golfbil på banen i sæsonen 
fra ca. 1. april til ca. 20. oktober. Det årlige gebyr er kr. 1.500.-.                                                                                                        

Træningstilbud med klubbens Pro.                                                                                                          
● Fællestræning med vores Pro.  (Der er kun en pladser tilbage på onsdagsholdet).                                                                                                                                  
● Køb klippekort til undervisning med vores Pro.                                                                                                                              
● Sommer-Golf.                                                                                                                                                                                      
● Undervisning på banen med vores Pro.                                                                                              
Mere information på klubbens hjemmeside under nyheder samt på den ved vedhæftet fil.                                                                                                                                  
Prisen for 20 min. lektioner kr. 175.-                                                                                                   
Tilmelding i Golfshoppen e-mail rn@soroegolf.dk eller tlf. nr. 57 84 90 93.                                         
Betaling i Golfshoppen. 

Golfshoppen.         
Årets først Ping clubfitting er lørdag den 26. marts fra kl. 10.00 – 15.00.                                    
Tidsbestilling til fitting skal bestilles i Golfshoppen eller på e-mail rn@soroegolf.dk  

Kontoret og Golfshoppen.                
Holder ferie i uge 8. Mails vil løbende blive besvaret i perioden.                     
Åbningstider fra den 28. februar til den 13. marts.                                                                          
Mandag – torsdag kl. 10.00 – 15.00, Fredag lukket, Lørdag kl. 10.00 – 13.00, Søndag lukket. 


