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SÆSONEN KOM GODT I GANG!
Efter en noget kold start kom der endelig gang i foråret.
Medlemmer og greenfee spillere flokkes nu på vores dejlige bane. Klubturneringerne er gået over al forventning.
Vi har i snit haft 90 spillere ude i de tre første turneringer,
blandt andet på grund af de flotte plakater, som frivillige
har lagt meget arbejde i. Tak for det!
Turneringsresultaterne kan nu ses på www.ggk.dk. Vi
knokler i øvrigt med at opdatere hjemmesiden, som jo
bliver en stadig mere vigtig kommunikationskanal.
På søndag er der NATTERGALETUR, klik på nattergalen:
Sidste frist hvis du vil have morgenmad er torsdag.
Kære medlem
Igen i år afholdes der frivillig dage, og i år har udvalget valgt lørdag den 10. og
søndag den 11. juni.
Vi håber, at rigtig mange vil være med til at give en hjælpende hånd. Der er en
masse forskellige opgaver som skal udføres, males, tømres og mange andre
ting. Vi er sikker på, at der også er en opgave, der lige passer til dig. Vi ønsker
jo alle, at vores klub og vores faciliteter skal have en vis standard. Dette kan økonomisk kun løses
ved, at vi alle giver en hånd med.Vi starter begge dage kl. 8.30.
I år kan man tilmelde sig via www.golfbox.dk og her må man meget gerne skrive, hvilke dage man
kan deltage og i hvilken gruppe man ønsker at deltage i. Der er i år 5 muligheder: Maler-, tømrer-,
murer-, gartner- og blomsterholdet.
Skal du ud og nyde det gode vejr med en runde golf, kan du også lige gå ind i sekretariatet og tilmelde dig. Eller du kan også ringe til sekretariatet på telefon: 49718056. Sekretariatet er åben alle dage
fra kl. 9.00 til 14.00. Eller du kan sende en mail til info@ggk.dk
Vi håber, at se rigtig mange en eller begge dage.
Med venlig hilsen
Mogens Lousen
Formand for frivilligudvalget

DE KLIPPER OG KLIPPER OG KLIPPER OG………….
Alle har formentlig lagt mærke til, hvor meget der sker på banen for tiden. Tommy og
hans greenkeepere er i fuld gang med at realisere planerne om at gøre banen mere tilgængelig for middelhandicapperne, som de fleste af os jo er.
Mange steder, som f ex på hul 5 i venstre side
ned helt ud til roughen, så man kan finde sin
komsten af den nye maskine, som kan
varpeskud mm.

bliver landingsområderne klippet
bold. Andre steder afventer anfræse sig gennem gamle muld-

Forbedringerne er tydelige og gør runderne hurtigere. Tak til Tommy og hans folk.
Lige nu arbejdes der på greens. Det er derfor, de er lidt langsommere end normalt.

WWW.GGK.DK - INFO@GGK.DK - TLF. 4971 8056

Greenfeeklubben kører. Hver eneste dag
kommer der nye. Men der er plads til flere. Så husk at få dine gæster og de greenfee spillere du møder til at melde sig ind!

Der bliver lagt mærke til os!
Golfbladet bragte for nylig en stor artikel om alle tiltagene i
GGK. Inden længe følger Golfavisen op. Bladene kan hentes
i sekretariatet.

Enklere golfregler
Overalt i golfverdenen arbejdes der
med forslag til, hvordan golfreglerne
kan moderniseres. Royal Ancient styrer processen, som forventes afsluttet
i 2019. Vores egen Karsten Duus arbejder også på sagen. Se hans blog om
sagen og deltag i debatten på:
www.enklegolfregler.blogspot.com

PINSETURNERINGEN står for døren. I år falder den sammen med Herreklubbens traditionelle grundlovsdagstur til Sverige. Uheldigt; men det har ikke været muligt
at flytte nogen af turneringerne. Til gengæld
giver det jo nye muligheder for deltagerne.
Meld dig til på Golfbox, mens der er plads!

NYT LIV TIL CUP’en
Gilleleje Cup er den eneste åbne, individuelle turnering for sub-eliten i Nordsjælland. Vær med til at
gøre den til en markant begivenhed igen. Del linket
på Facebook og fortæl vidt og bredt om turneringen. Det bliver en fest over 4 hektiske sommerdage.

NY KOLONNE PÅ SCOREKORTET
Der er kommet en ny kolonne på scorekortene. Den viser,
hvor du skal være på banen på et givet tidspunkt, hvis du skal
nå rundt på de 4 timer og 25 min. det forventes, at en runde
skal vare.

Vi er også på Facebook. Følg os og del opslagene

