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Kære medlem

Nu er vi ved at være midt på sommeren og jeg håber i alle har haft mulighed for at nyde det 
mageløse flotte sommervejr vi har haft.
Og tilmed har corona situationen bedret sig således at vi på mange områder er vendt tilbage til en 
normal hverdag. 
Vi skylder alle hinanden stadig at være opmærksom på smitte og tage fornuftige forholdsregler.

Har sol og strand fyldt meget er det måske blevet tid til en tur på golfbanen.
Vores bane har været udfordret af kløver. Begrundelsen herfor er at vores chefgreenkeeper har været
og stadig er syg. Han arbejder stadigvæk, men må bruge tid på undersøgelser og det har også 
påvirket hans syn.
Det er dog ikke hele forklaringen – banen lider af en generel underbemanding og en godt brugt 
maskinpark. Det betyder at man altid er bagefter og der bliver klippet for lidt og det er især et 
problem med kløveren.
Man har også valgt at øge rough områderne så det er efterhånden ved at være en bane hvor der ikke 
er plads til ”smuttere”.
Jeg beklager at det er blevet sådan, men det har vi ingen indflydelse på.
Dog skal det siges at greens er i orden!

Vi har jo stadig ikke fået afholdt generalforsamling.
Den er nu fastsat til lørdag d. 14 august kl 9.00  og afholdes i mødelokale vest ved indgangsområdet
til wellness. Der serveres kaffe og rundstykker. Pga restauranten først åbner kl 12.00 sørger vi selv 
for forplejningen. Det vil være dejligt hvis du vil melde om du kommer – kan eventuelt gøres ved 
tilmeldingen til den efterfølgende sommermach – eller svar på denne mail. 

Indkaldelse til generalforsamling med dagsorden vedhæftes denne mail      

Sommermatch afholdes lørdag d. 14 august kl 10.30

Der spilles Stableford med præmier til de 3 bedste. Matchfee er kr 100,00 og kan betales kontant 
eller på mobilpay på dagen.
Matchen bliver sat op senest d.23 juli.

Klubmesterskab afholdes som tidligere meddelt d. 4 september. Matchen her bliver også sat op 
senest d. 23 juli. Forventer opsætningen bliver som tidligere – dog er der usikkerhed om hvor vi 
afholder præmieoverrækkelse m.m. – mangler afklaring fra centret. 

Rømø Open 2021 begyndte 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 
opkast eller 1-2-3-4-5 modellen.
Præmie til den bedste/heldigste hver søndag.



Scorekort afleveres i postkassen ved vores mødelokale.

Arrangementer
Der er en del banelukninger i eftersommeren og du skal forvente følgende
Vi elsker golf    9 – 13 september
Vi elsker golf 21 – 24 september
Vi elsker golf 27 – 30 september

Er der nogle spørgsmål hører jeg gerne nærmere.

Venlig hilsen
Jens Jørgen Schmidt
formand  


