Nyhedsbrev juli 2020
_______________________________________________________________________________________
Kære alle
Jeg håber I nyder sommeren og har haft en god ferie med familie og venner.
Vi afsluttede en meget speciel forårssæson den 30. juni 2020. Vi spillede vores første turnering med
gunstart, det var ventet med længsel. Vi så mange smil og hørte mange bemærkninger om, at det var
hyggeligt - især også at mødes alle igen bagefter. Dette på trods af en del regn. Vi fik også uddelt præmier
til vinderne i forårets turneringer.
Tilmelding til turneringer i efteråret:
Vi forsætter med at tilmelde os de løbende starter på samme måde som i foråret:
 Tilmelding i Turneringer under datoen i Golfbox
 Hvis du ikke har betalt årsfee og betaler fra gang til gang, så kan du ikke tilmelde dig turneringen
uden at betale via Golfbox samtidig.
 Tidsbestilling i Golfbox i tidsrummet 14.30 – 16.30. Primært i 3-bolde. Tilmeldingen er reserveret til
Tirsdagspigerne indtil søndag kl. 14.30. Derefter kan andre medlemmer booke sig på ledige tider.
 Vi har præmieoverrækkelse efter hver turnering. Hvis du har en præmie og ikke kan deltage i
præmieoverrækkelsen, så gemmer vi ikke præmien, men du kan bede en anden modtage den på
dine vegne.
 Scorekort: I bestemmer selv om I vil bytte scorekort eller udfylde hver for sig. Scorekort skal
afleveres i den røde postkasse v/matchlederrummet, hvor kortene indtastes samme aften.
 Drømmerunden. Husk stadig at føre valgte huller på scorekortet. Efter den 8. september (sidste
mulighed for at lukke huller) - skal Du indlevere dit scorekort med Drømmerunden – senest den 15.
september. Så vi sikre enighed om antal point.
Ny betalingsmetode via Golfbox
Fremover skal alle betalinger ske via Golfbox ved tilmelding. Vi nedlægger derfor mulighed for betaling via
Mobile Pay. Dette skyldes Mobile Pay er blevet dyrere med en fast månedlig afgift.
Revideret turneringsprogram
Bliver lagt på hjemmesiden inden turneringsstart den 4. august.2020
Rasmus Klump turnering 25. august 2020
Invitation hertil er på hjemmesiden og bliver tillige hængt op i mellemgangen og dameomklædningen.
Begynd allerede nu at overveje hvem du vil udfordre  Så vi kan sikre at Rasmus Klump får sin røde hue
tilbage. Hvis ikke ved hvem du skal udfordre, så er alle velkommen til at tilmelde sig alene, hvorefter vi vil
sætte spillerne sammen.
Vi glæder os til et godt golf efterår
På bestyrelsens vegne
Lone Borup
Formand

