Rømø d. 30 marts 2021
Infobrev nr. 1
Kære medlem
Nu er der gået mere end 1 år med coronaudfordringer og vi ved endnu ikke hvornår det slutter.
Vi har igen måttet udskyde vores generalforsamling og dermed også åbningsmatchen, da det jo ikke
rigtig giver nogen mening at afholde den med en lukket restaurant.
Vi håber at afholde match og generalforsamling d. 1 maj, men afvent indkaldelse.
Receptionen i centret er nu åben hele ugen, men med nedsat åbningstid. Åbningstider kan findes på
Enjoys hjemmeside.
Kan i ikke få scorekort og bekræfte tider anbefales det at bruge Golfbox appen.
Træner

Vi har fået en aftale med en golftræner lørdag d. 10 april kl 9.00-12.00.
Hvis der er noget der er smuttet i løbet af vinteren er her en mulighed for at få det
opfrisket. Deltagergebyr er kr. 100,00 pr person - tilmelding er ikke nødvendig.

Matcher

Tilslutningen til vore matcher har været lav i de sidste år. Vi har derfor reduceret
kraftigt så der kun bliver afholdt en åbningsmatch og klubmesterskabet.

Åbningsmatch håbes afholdt d. 1 maj
Klubmesterskab afholdes d. 4 september.
Rømø Open 2021 begynder onsdag d. 7 april kl 13.00 og herefter søndag kl
10.00/9.00 og fortsætter de 2 ugedage frem til september, hvor vi forventer at afholde
afslutning på Aabenraa golfklub.
Vil du gerne gå med din egen makker er du velkommen til at gå ud straks. Resten
udvælges efter 1-2-3-4-5 modellen.
Præmie til den bedste/heldigste hver søndag.
Scorekort afleveres i postkassen ved vores mødelokale.
Banen
På hul 3 bliver der lavet en droppezone umiddelbart over broen til venstre. Så
behøver du kun i søen en gang!
Der er opsat nye konverteringstavler ved receptionen – Starterhuset og på vores
hjemmeside.
Banens dag Afholdes lørdag d. 17 april kl 8.30 – 12.00. Vi mødes ved greenkeepergården.
Arrangementer
Der er en del banelukninger i år og du skal forvente følgende
Eccotour
8 – 14 maj
Vi elsker golf 4 – 18 juni
Vi elsker golf 9 – 13 september
Vi elsker golf 21 – 24 september
Er der nogle spørgsmål hører jeg gerne nærmere.
Venlig hilsen
Jens Jørgen Schmidt
formand

