Kære medlemmer i Gilleleje Golfklub

Teebox i GGK

Endelig kan vi afsløre en længe planlagt nyhed i Gilleleje Golfklub: Vi får leveret en Teebox i næste
uge. Der har været udfordringer med placering og transport til klubben. Men alt er nu på plads, så
vi kan åbne Teeboxen i næste weekend. Se invitationen nederst…..

Og hvad er så en Teebox?

Det korte svar er et golfsimulatorhus. Det lidt
længere: Et hus, hvor man kan spille golfrunder
op mod en skærm, som viser en golfbane.
Vi har i bestyrelsen valgt at indgå i et samarbejde
med TeeBox A/S, som leverer og driver et golfsimulatorhus uden bekostning for klubben.
TeeBox tilbyder rig mulighed for socialt samvær
omkring golf, og samtidig får vores træner mulighed for at tilbyde træning til klubbens medlemmer i topmoderne rammer, og med brug af dybdegående data, som alle har gavn af.

Muligheder

Det vil være muligt at booke tider i TeeBox i tidsrummet fra 05:00 til 23:00 på alle årets 365 dage,
hvilket gør, at vores spilbare sæson forlænges
drastisk, da man nu har muligheden for at spille
golf i de kolde og våde måneder.

Værd at vide:

Det tager kun 45 minutter at gå 18 huller pr. person.
Du kan spille over 50 af verdens mest eftertragtede og anerkendte baner.
Du booker tid til TeeBox på golfbox.dk - Følg vores guide på teebox.dk
Du kan tage personer uden et DGU-nummer med ind og spille.
TeeBox er en fantastisk måde at introducere folk til golf på.
TeeBox afholder en masse, gratis præmieturneringer i løbet af året.
Klubber i Klubben bliver implementeret i TeeBox med 21 runder i løbet af året.
Klubber i Klubben er kun for medlemmer med årskort til TeeBox
- Du kan købe dit årskort på TeeBox.dk
-

Åbningsweekend af TeeBox den 28-29. november fra kl.10:00 til kl.18:00 – se
næste side

Invitation til åbningen
I ledelsen og bestyrelsen glæder vi os til at
vise jer mulighederne for golfoplevelser i
verdensklasse, når vi åbner op for bookingen
af TeeBox. Vi vil derfor meget gerne invitere
alle medlemmer til åbningsweekend af
TeeBox den 28-29. november fra kl.10:00 til
kl.18:00.
Alle medlemmer, venner og samarbejdspartnere er velkomne til arrangementet, og vi
anbefaler på det stærkeste, at klubbens
medlemmer deltager og tilslutter sig konceptet.
Ejerne bag TeeBox vil være tilstede og vise
hvordan man bruger TeeBox, og der vil i løbet af dagen blive afholdt en ”Closest To The
Pin”-konkurrence med mulighed for at vinde flotte præmier.
Restauranten vil servere varm gløgg og æbleskiver m. tilbehør.
Der vil være mulighed for at købe TeeBox-årskort med 15% rabat, og der er kun 125 årskort pr.
TeeBox. Så husk at møde op og sikre dig et årskort, der giver en stor rabat på booking af TeeBox.
Det er også muligt at købe årskort, allerede nu, på TeeBox.dk, med 15% åbningsrabat.
For at se mere, deltage i konkurrencer og følge med i kampagner, kan i finde TeeBox på både Facebook, Instagram og LinkedIn.
Vi overholder Corona-restriktioner ved at sørge for masker og sprit, og vi sørger for at der er max 8
personer i TeeBox på én gang.

OBS

Hvis der i næste weekend fortsat er Corona begrænsninger for, hvor mange vi må mødes, sender
vi en besked om, hvordan det bliver det muligt at booke tider i åbningsweekenden via Golfbox
Mvh.
Bestyrelsen i Gilleleje Golfklub

