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Påsken er ovre. En lidt blandet fornøjelse, vejrmæssigt; men mange fandt
alligevel vej til Ferle, og banen står jo allerede flot. Vi håber, foråret snart bryder
igennem for alvor.
Åbningsturneringen den 22. april er
udsolgt, så nu kan man kun håbe på et
afbud. Bestyrelsen besluttede jo i efteråret, at der max kunne være 80 deltagere
i en turnering. Men det er forsøget værd
at skrive sig på, og nogle gange kan sekretariatet trylle!
Til gengæld er der indtil videre god
plads på WIDEX PASSION OPEN den 7.
maj, som jo er åben for alle, som er fyldt
50, også spillere udefra. Benyt lejligheden
til at gøre reklame for os ved at invitere
en ven! Der er morgenmad fra kl. 8:00.
Vores første nyhedsbrev blev godt
modtaget. Kan du lide dette, så del det
med andre via GGKs facebookside, som vi
for øvrigt også prøver at holde lidt mere
opdateret med stort og småt fra klubben.

NY LOKALREGEL
Det skal ikke være en regelkonkurrence at spille
golf. Derfor er der et stort arbejde i gang worldwide for at simplificere golfreglerne. Vi tager,
som de fleste andre klubber, forskud på glæderne med forenklede regler om, hvad der skal ske,
når en bold flyttes uforsætligt på green. En samlet regelforenkling ventes i 2018.

BESTIL TIDER 90 DAGE FREM
Efter at det blev bestemt, at man kun kan have
fem bestilte tider i Golfbox ad gangen er der ikke
længere grund til at opretholde den meget korte
frist for tidsbestilling, som vi har kørt med hidtil.
Derfor kan alle nu bestille tider 90 dage frem.
Men husk: kun 5 bestillinger i alt.

GOLFENS DAG SØNDAG DEN 30. APRIL OG BEGYNDERUNDERVISNING
Vi deltager naturligvis i Golfens dag med et spændende program, anført af Erik B. og
Peter Rønne - samt Georges Adelfeldts kørende guides. Der kommer annoncer og forhåbentlig artikler i lokalbladene, både om Golfens Dag og begynderundervisningen,
som beskrives her. Vær med til at skaffe os flere medlemmer: Gør potentielle golfspillere opmærksom på mulighederne i GGK.
WWW.GGK.DK - INFO@GGK.DK - TLF. 4971 8056

GGK-INITIATIV VÆKKER OPSIGT
Mariann Fanum, Richardt Juhl og Mogens Hjorth var fotomodeller for en
formiddag, da B.T.s tidligere hoffoto
graf Jørgen Jessen skulle tage nye billeder af vores pragtfulde bane. Billederne,
som blev taget på en solrig tirsdag, skal bruges i danske og svenske golfmagasiner,
som er meget interesserede i at skrive om
vores nye greenfeeklub - et initiativ, der
ikke er set tidligere i Skandinavien.
Artiklerne og billederne ventes at komme i
Golfbladet og GOLFavisen i deres majudgaver - husk at I kan hente gratis eksemplarer af de to golfmagasiner i sekretariatet.
Jørgen Jessen hundser med Mariann, Mogens og Richardt på toppen af bakken ned mod 18. green. De tog
det nu pænt og viste sig som perfekte fotomodeller.....

(Foto og tekst: Kim Henningsen)

TAG VOVSEN MED PÅ BANEN
- MEN KUN I SNOR

NOTER

I flere af vore naboklubber må man tage
hunden med på banen. Det vover vi nu
også her i GGK—på forsøgsbasis.
Reglerne er:

Hunden skal være i snor –hele tiden

Adgang forbudt på teesteder,
greens og i alle serveringsområder.

Efterladenskaber samles op og
fjernes fra banen.
Vi hører gerne om erfaringerne.

Der er bestilt et nyt låsesystem til bagrummene, så det varer ikke længe, før
grejet er bedre sikret.

Låsesystem til bagrummene

HUSK GGKs FACEBOOKGRUPPE
Det er her, det sidste
nye kan ses!!!

