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Nyhedsinformation fra Løgstør Golfklub - August 2020

Hermed seneste nyt fra Løgstør Golfklub.
Vi håber du har lyst til at læse nyhedsbrevet. Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fra
Løgstør Golfklub, har du mulighed for at afmelde det nederst i nyhedsbrevet.
Det håber vi selvfølgelig ikke at du gør, idet vi ønsker at du kan videregive nyttige oplysninger til
vores mange gæster.

Medhjælperfest 2020

På grund af Corona restriktioner, har vi bestyrelsen besluttet, at medhjælperfesten for 2020 ikke
gennemføres med en fest om aftenen, da vi p.t. ikke må være samlet over 50 personer i klubhusets
lokale.
Vi udvider i stedet matchen, som tidligere kun har været en Cross Countrymatch, til også at
omfatte en Krolf match, hvor vi håber alle som ikke tilmelder sig Cross Country vil deltage.Man får
i begge matcher en sandwich med ud, og der kører servicevogn rundt. Der uddeles poser med
gave fra match sponsor Royal Unibrew, til samtlige deltagere i de 2 matcher.
Der vil ligeledes være præmier til deltagerne, som fordeles ud fra resultat i match. Præmierne
hentes efterfølgende i golfklubben, efter at præmielister er slået op på klubbens
hjemmeside https://www.logstorgolfklub.dk/ og på opslag i klubhuset.
Vi håber alle som har hjulpet klubben med ulønnet arbejde i 2020, vil møde op og deltaget i en lidt
anderledes fest. Tilmelding på Golfbox eller opslag i klubhuset.
Cross Country tilmelding på Golfbox – Medhjælper Cross Country.
Krolf tilmelding på Golfbox – Medhjælper Krolf.

Golftur med klubben

Klubben tilbyder nu en udlandstur den 13.3.2021 – Til Kaya Hotels and Resorts i Belek.Klubben
har rådighed for 24 pladser, hvoraf den 15 er solgt, så det er nu du skal træffe en beslutning.
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Prisen på kr. 7.927 er inkl. 5 runder Golf og All inclusive på hotel. – Tilmeld dig inden 25.9.2020 på
info@logstorgolfklub.dk eller til Per Olsen på tlf. 24696462
Se mere på: https://www.logstorgolfklub.dk/2020/07/29/spil-golf-i-loegstoer-under-made-in-denmark-ogbestil-tid-grill-og-hyggeaften/

Ændring i bestyrelsen
Bent Mejlstrup har på grunde af Corona situationen valgt at trække sig fra alle opgaver i Løgstør
Golfklub. Bent har en handicappet datter og er derfor meget forsigtig med at forlade sit hjem i
Ranum, og har meddelt bestyrelsen, at han af den grund ikke længere kan løse opgaver for
Løgstør Golfklub. I bestyrelsen har vi stor respekt for Bents beslutning og har taget denne til
efterretning.
Henrik Madsen er indtrådt i bestyrelsen og har overtaget de opgaver der tidligere har været løst af
Bent.
Der skal samtidig lyde en stor tak til Bent for det arbejde han har udført for klubben. Vi håber snart
situationen gør, at vi igen kan se Bent i klubben
Bestyrelsen har tidligere på året besluttet at klubbens mødereferat bliver lagt på klubbens
hjemmeside. Om Golfklubben, Bestyrelsen, Mødereferat. https://www.logstorgolfklub.dk/omgolfklubben/bestyrelsen/referat-fra-moede-i-klubben/

Klubmesterskab

Mesterskabet afvikles lørdag den 29. august og søndag den 30. august.
Der afvikles sideløbende i stableford match.
Husk tilmelding på Golfbox eller opslag i klubhuset inden 27 august kl. 16.00 .

XL Byg Tømmergården - match
Match afvikles søndag den 20. sept. 2020 kl.10.00
Husk tilmelding på Golfbox eller opslag i klubhuset inden 18. sept. Kl. 9.30.

Arbejdslørdag
17. okt. 2020 kl. 8.00. Sæt gerne tiden i kalender allerede i dag og tilmelddig på Golfbox.
Vi skal gerne have udført en række opgaver, samt gjort banen vinterklar.
Håber rigtig mange igen i år vil støtte op om klubben og hjælpe med at få løst en række opgaver.
Du ser de opgaver vi kender, på nuværende på klubbens
hjemmeside https://www.logstorgolfklub.dk/medlemmer/arbejdsopgaver/ Tilmelding på Golfbox eller
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opslag i klubhuset inden 16. okt. 2020 kl. 12.00.

Mobil Pay fungerer igen på Probox24
Du kan nu igen vælge at betale med kort eller Mobil Pay.
Du får valgmuligheden, når du har valgt produkt.

Fadøl
Anlægget er blevet omstillet, så øl fra anlægget nu er på 0,4 l. – Prisen er ændret til kr. 25,Der kan betales med Mobil Pay ”Fadøl Løgstør Golfklub” 525567 - eller kontant i pengekasse eller
på Probox24, hvor du vælger Varer og herefter øl og vand.

Årskort til golfbil
Det skal præciseres et årskort, kun kan benyttes af den person som har kortet.
Årskort til Golfbil vil fra 2021 stige til kr. 2.000 – Der vil blive mulighed for at købe 10 turs kort til
Golfbil, som koster kr. 1.250
Pris for medlemmer vil uændret være kr. 150 for en enkelt tur.

Handicapregler gældende fra 2021
Som de fleste nok allerede ved, ændres regler fra 1.1.2021. Vi vil på klubbens forårsmøde,
informere omkring de nye regler, men alle bør allerede nu, søge for at indlevere scorekort, hver
gang man har spillet en runde. Da det er den måde man sikre sig at ens handicap kommer til at
ligge så tæt på ens spillestyrke som muligt.
Fra 1.1.2021 er ens handicap et gennemsnit af de 8 bedste runder, af de sidste 20 indleverede
scorekort.
DGU vil i løbet af efteråret udsende en meddelelse til alle, for at vise hvordan deres handicap vil se
ud, med de scorekort der er indleveret på daværende tidspunkt (træder dog først i kraft fra
1.1.2021).
Så en opfordring er husk at bekræfte din tid i Golfbox og husk straks efter hver runde at
indrapportere din score på Golfbox. (Det nemmeste er at gå ind på medlemsskærm i klubhuset kør
dit kort igennem og vælg Scoreregulering, så indtaster du dagen runde og din markør godkender
med sit DGU kort). Men du kan naturligvis også fortsat indtaste der hjemme på Golfbox og så
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vente på din markør kommer på Golfbox og godkender. – Alternativ kan du benytte Golfbox app.

Banen
Greenkeeper og baneudvalg har gennem foråret, haft en del udfordringer med at få banen,
herunder især Greens i den ønskede stand, det skyldtes primært vi i april og maj ikke fik den
varme, der skulle til for at få vækst i Green. Der har været søgt hjælp ved DGU-konsulent, som har
hjulpet klubben med at få lavet en vedligeholdelses plan, som nu følges løbende. Baneudvalget
har løbende møde og drøfter udvikling i banen. Udvalget har ligeledes besluttet at mødereferat fra
udvalgsmøder nu ligges op på klubbens hjemmeside, så medlemmer også kan følge med i
udvalgets arbejde. De kan ses under Om Golfklubben, Bestyrelsen, Udvalg,
Baneudvalg. https://www.logstorgolfklub.dk/udvalg-i-klubben/
Nedslagsmærker
Baneudvalget har en kraftig opfordring til alle om at sikre, at der rettes nedslagsmærker på Green.
Husk altid at have din Pitchfork i lommen, inden du går ud og spiller. Er du i tvivl om hvordan du
rettet et nedslagmærke, så se mere her https://www.danskgolfunion.dk/video/hvordan-repareres-etnedslagsm%C3%A6rke

Facebook
Husk at du også kan følge Løgstør Golfklub på Facebook, du finder os på siden:
Løgstør Golfklub - Alle er velkommen
Her bliver der løbende opslået billeder, aktiviteter og begivenheder fra golfklubben
Det er vigtigt at du deler opslagene med dine venner, så vi når rigtig langt omkring med
promovering af vores fantastiske golfklub.

For at besk y tte dine personlige oply sninger har Microsoft Office forhindret automatisk download af dette billede fra internettet.

Copyright © 2020 Løgstør Golfklub, All rights reserved.
Nyhedsbrev til alle aktive medlemmer i Løgstør Golfklub
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Vores kontaktoplysninger er følgende:
Post: Viborgvej 130, Ravnstrup, DK-9670 Løgstør - Tlf.: +45 9867 9200 - Mail: info@logstorgolfklub.dk
Har du ændret e-mail adresse, eller ønsker du at afmelde dig nyhedsbrevet:
Du kan opdatere dine indstillinger her, eller afmelde dig nyhedsbrevet.

For at besk y tte dine personlige oply sninger har Microsoft Office forhindret automatisk download af dette billede fra internettet.
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