HOLSTED GOLFKLUB NYHEDSBREV

Som det er de fleste bekendt er vores Green keeper nu fratrådt og baneplejen varetages nu af Anders samt Carsten og
Tage, der vil ikke blive ansat ny green keeper i indeværende år. Planen med propoptagning og efterfølgende
topdressing senere på året forventes dog forsat og ske. Samtidig er der lige en stor tak til de frivillige.

En stor tillykke til de nye klubmestre
Herrer :........................Mads Aaskov
Damer: ......................Elsa Fabricius
Senior Herrer: .............Lynge Hansen
Veteran Herrer:............Ove Bække
Damer: .......................Elsa Fabricius
Super veteran herrer ..Hans Andersen
Fritspils ordning og tilbud til nye medlemmer
er tiltag der gerne skulle give klubben nye
medlemmer, der på sigt også forbliver som
medlem i klubben og på den måde medvirker
til at vi får en mere økonomisk uafhængig
klub.
Vi arbejder i bestyrelsen på mange kanter for
at skaffe nye medlemmer og ovenstående er
bare et af de tiltag der er taget, udover
annoncering som er ret dyrt og har efter vores
erfaring ikke givet mange nye medlemmer,
derimod er det ofte medlemmer af klubben
der får ”lokket” venner og bekendte med der
giver det bedste resultat
så kender man nogle der måske kunne have
lyst så er det bare at inviterer dem med ud på
en omgang på banen, man er også rigtig
velkommen til at hænge diverse materiale om
fritspilsordning og tilbud op hos den lokale
købmand. Har man forslag til andre tiltag er
disse også meget velkommen.

Vedr. Leje af klublokale
Ring til holsted golfklub på
Tlf.
75392963
eller på mail
holstedgolfklub@gmail.com

I forbindelse med at vi nu er tilsluttet Golfbox og efterhånden fået systemet op og kører. Er det nu muligt at bestille tid hjemmefra, hvilket
vi så håber man vil bruge i fremtiden,
Banen er nu blevet blokeret til de
klubber der er i klubben, har man
brug for flere tider eller flytning af
tiden, så send en mail til.
nyholstedgolfklub@gmail.com

Støt vores sponsorer
De støtter os
Øvrige sponsorer:
Superdæk (NDI)Brørup
Bilcenter (Kresten Jacobsen)
Holsted Smede- og maskinværksted (Robert Larsen)
Ehcolo A/S (Hans Andersen)
Hovborg Tømrerværksted (Bjarne Bech)
Entrepenør John Nørgaard Ribe Aps
J.A.K. Workwear A/S, Esbjerg
HKK-Schrøder A/S, Holsted.
Tuesbøl Træbyg, Brørup.
Hovborg Kro, Hovborg
Postgården, Bed and Breakfast,Holsted
Blaaholm Specialmaskiner.
Henning Have Entreprenørfirma
Danske Bank

