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Nyhedsinformation fra Løgstør Golfklub - December 2021

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.

Vinsmagning - Klubaften onsdag den 9.2.2022kl. 19.00

Husk tilmelding på Golfbox inden 7.2.2022 kl. 12.00 

Løgstør Golfklub har hermed fornøjelsen at invitere alle klubbens medlemmer og gæster til

en aften med fokus på vinsmagning. 

Chris Severinsen vil gerne fortælle om 5 af de vine som kan købes hos Blomsteriet. 

Der vil blive tale om 3 rødvine og 2 hvidvine. 

Der serveres tapas, fra Mesterslagteren. Indeholder både ost og pølser, der er tilpasset de enkelte

vine. 

Prisen pr. person, der ikke er medlem af Løgstør Golfklub, er på kr. 200 pr. person. 

Klubbens sponsor Sparekassen Danmark (Jutlander Bank), har ydet tilskud, så vi kan tilbyde

denne aften, til klubbens medlemmer, til en særpris på kun kr. 100.00 

Der kan betales på Mobil Pay 45352 ved tilmelding, Husk at skrive Vinsmagning samt Navn,

alternativt kan betales før mødestart kontant eller via ProBox24 terminalen. 

Der kan max. deltage 60 personer - Så pladserne fordeles ud fra først til mølle-princip. 
 

Spil med medlem - Green nedsættes til 300

Har du gæster eller spiller med en gæst, har du nu mulighed for at tilbyde dem, at de kan spille i

Løgstør Golfklub til en max pris på kr. 300 i stedet for  kr.450 – Er de medlem af SGN eller GNG,

spiller de til kr. 225 – prisen tilpasses automatisk på Golfbox.

Generalforsamling onsdag den 9.3.2022 kl. 19.00

Har du forslag som ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal du huske at disse skal

fremsendes til bestyrelsen senest 10.2.2022. 

Dagsorden iht. Vedtægterne. 
 

Greenfee samarbejde 2022

Du kan i 2022 spille til nedsat Greenfee i 36 klubber 

Typisk 50% på dagens Greenfee – Men se aftalen med den enkelte klub, på hjemmesiden.:

Medlemmer, medlemsfordele, Greenfee aftaler – Rabat aftaler for LGK medlemmer eller tryk på link

Her

Match Program for 2022

Subscribe Past Issues RSSTranslate

https://mailchi.mp/f2a2b540193b/nyhedsbrev-14593341?e=1cbf8a5a0e
https://www.logstorgolfklub.dk/medlemmer/medlemsfordele/greenfee-aftaler-for-lgk-medlemmer/
http://eepurl.com/b7v1nX
https://us12.campaign-archive.com/home/?u=ee1601bba69a33a75f8d02544&id=ac54403e4e
https://us12.campaign-archive.com/feed?u=ee1601bba69a33a75f8d02544&id=ac54403e4e
javascript:;


Der er planlagt 9 klubmatcher, samt klubmesterskab m.m. 

Tilmelding sker på Golfboks og du kan allerede nu tilmelde de matcher, som afvikles frem til

6.6.2022, de sidste matcher kommer på Golfboks i løber af februar. 

Du kan se det samlede program på hjemmesiden.: Medlemmer, Aktivitetsprogram-

Matchbetingelser eller på linket Her. 
 

Husk at booke og bekræfte din tid i Golfbox

Mange af klubbens egne medlemmer, glemmer at bekræfte deres tid, som de har booket på

Golfboks. En del glemme helt at registre sig – Det er utrolig vigtigt, at alle booker en tid og

bekræfter tiden – da klubbens Greenkeepere og frivillige hjælpere, planlægger deres arbejde ud

fra hvordan banen er booket, netop for at genere spillerne mindst muligt. – Der henstilles derfor til,

at alle sørger for at booke og bekræfte sin tid. – Har du ikke booket tiden når du ankommer til

Golfklubben, så vælger du på Touch Skærmen, bestil tid og udskriv scorekort og samtidig

bekræfte du tiden – Har du booket tiden hjemmefra, køre du dit DGU Kort gennem og bekræfter

tiden, hvorefter scorekort udskrives. – Vælger du at benytte App på din telefon som scorekort,

vælger du inden start at bekræfte tiden på din telefon, så er du ligeledes registreret. 

Tak for hjælpen. 
 

Golfskole start

Kender du nogle som gerne vil på Golfskole, så starter vi op med første hold mandag 25.4.2022. 

Du kan læse meget mere om Golfskole på hjemmesiden under Begyndere, Golfskole 2022 – eller

på linket Her. 

Det bliver i år helt gratis at gå på Golfskole, hvis man har købt et 3 måneders prøvemedlemsskab

til kr. 995. 

Kender du en som lige skal prøve om Golf er noget for dem, så husk du stadig kan tage en gæst

med på Pay & Play Bane – Se mere på hjemmesiden. Begyndere, Prøv Golf, Prøv Gratis Golf med

medlem eller på linket her 
 

Golftræning

Vi har igen i 2022 ansat Allan Høgh som træner – Det betyder du som medlem, hver mandag fra kl.

15.00 – 15.50 kan få gratis undervisning, ligesom der fra kl. 18.10 – 18.50 også er gratis

undervisning. – Det eneste du skal gøre, er at skrive dig på seddel, som hænger ved siden af dør

ind til kontoret – Skriv dit navn og hvad du gerne vil have undervisning i, så laver Allan en plan,

når han ankommer mandag. Vi håber rigtig mange vil gøre brug af tilbuddet. 
 

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. 
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