Rømø d. 3 april 2020
Infobrev nr. 1
Kære medlem
Den opståede situation med coronavirus har medført en række ændringer for såvel golfklub som
ejer. For golfklubben betyder det at generalforsamlingen d. 13 april er aflyst. Ligeledes er
åbningsmatchen samme dag aflyst.
Afhængig af hvorledes forholdene udvikler sig vender vi tilbage med hvad vi så gør.
Rømø Open åbnes først når alle restriktioner og anbefalinger kan opfyldes.
Baneejer
Centret er stort set lukket bortset fra receptionen indtil videre er enmandsbetjent på hverdage fra 10
- 15 og i weekends fra 10 – 12.
Betaling af greenfee og afhentning af scorekort kan foregå i åbningstiden, men vi vil anbefale at i
tager et scorekort i Starterhuset og selv udfylder (godt at få genopfrisket hvordan det var!).
Bekræftelse af starttid kan så udføres på Golfbox app.
Har du ikke hentet denne app er det måske tiden nu. Hentes i App Store. Ved samme lejlighed får du
faktisk serveret scorekort og du kan booke tid og bekræfte. Husk at det kræver at lokalitetstjenesten
er slået til på din mobil.
Indtil videre kan du bekræfte på en afstand på op til 40 km fra Rømø golf links.
Eccotour
Planlagt til afholdelse d. 20-24 april er aflyst. Er ifølge aftale af 1 april planlagt til afholdelse 1-5
juni. Vi er som vanligt blevet bedt om at give en hånd med. Der er blevet ændret i indtastning af
scores – spillerne skal nu selv indberette og vi skal nu primært virke som startere og servicering fra
Starter huset. Eventuelt sætte vi et telt op ved T-stedet 6/14. Der har været ønske om at gå over til
flere ½ dags vagter og det forsøger vi så.
Der vil igen blive serveret morgenmad i restauranten og formodentlig frokost samme sted. Jeg
forventer at der også gennemføres en middag en aften hvor hjælpere incl. ægtefælle bliver inviteret.
Men pga situationen er det ikke endelig fastlagt.
Har du mulighed for at hjælpe beder jeg dig sende en mail og eventuel påføre de dage, hvor du kan
være med. Send mail til Flemming eller undertegnede. I vil i god tid før afholdelsen få en tidsplan
tilsendt så i har noget at planlægge efter.

Matcher
Der er planlagt følgende
13 april Åbningsmatch
aflyst
15 august Sommermatch
5 sept. Klubmesterskab
Sker der ændringer får i info herom.
Banens dag
Planlagt afholdelse
4 april

aflyst

Aftales en ny dag får i info herom.
Øvrige planlagte aktiviteter
Skulle verdenen igen blive normaliseret afholdes
11-14 juni Vi elsker golf
17-20 sept Vi elsker golf
7-8 okt Nordic golf leaque
10-11 okt Nordic golf leaque
Vi håber selvfølgelig at tiderne snart ændrer sig til det bedre og håber at vi alligevel får et godt nyt
golfår.
Venlig hilsen
Jens Jørgen Schmidt
formand

