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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.

Klubaften tirsdag den 22.3.2022 kl. 19.00

Brian Nygaard Oswald kommer denne aften og holder en rigtig hyggeaften, hvor han på hans
sædvanlige humoristiske måde fortæller om golfreglerne, der bliver vendt på en anderledes måde
end du forventer detnår du hører ordet "regelaften".
Der vil være smil, grin, sjove anekdoter og godt gang i den og deltagerne plejer at have et noget
andet (og positivt) syn på golfreglerne efterfølgende.
Se mere på Klubbens hjemmeside – Pris inkl. Kaffe og kage kr. 100 – Du tilmelder dig på Golfboks –
vælg klubturnering, 2022, marts, Hyggeaften med sjov, Tilmeld online.

Nye priser på øl, vin og vand
Vær opmærksom på, at der er nye priser på øl, vand og vin.
Vi kan se en del ikke har set det store skilt på køleskabet, OBS! Nye priser – Øl og vand koster
nu kr. 25 og det samme for et gl. vin – Fadøl koster når vi åbner for anlæg kr. 30,- De stigende
indkøbspriser samt udgifter til el gør vi har måtte tilpasse priserne.

Generalforsamling onsdag den 9.3.2022 kl. 19.00
Husk at få dato sat i kalenderen.
Dagsorden iht. vedtægterne – Du kan se dagsorden på klubbens hjemmeside

Vil du løse denne opgave for Golfklubben i 2022?

Vi søger et par medlemmer, som vil stå for at servicere gæster, når vi 5 – 8 gange årligt, får besøg
af lidt større grupper, som efter der match i Løgstør, ønsker at spise efter eller før en match. – Har
i spørgsmål til opgaven, kan i kontakte Lissy Lind, som kan fortælle om opgaven, som Lissy har
løste for klubben de seneste år. – Vil du hjælpe med at vi får denne opgave løst, så kontakt Per
Olsen på tlf. 24696462 eller mail info@logstorgolfklub.dk

Klubben søger Greenkeeper medhjælper
Bjarne, som har været i klubben i 2 år, har fået nyt job – Det betyder klubben søger en ny
medarbejder, til at hjælper vores greenkeeper Mogens og vort korps af frivillige. – Du kan se
stillingsannonce på klubbens hjemmeside.

Husk at sætte kurve på plads på udslagsbanen
Vi ser i større og større grad, at man ikke sætte sine kurve på plads, når man har hentet golfbolde,
som man har slået ud på drivingrange. - Hjælp venligst hinanden med at minde om, at kurve skal
sættes på plads! Tak for det.

Match program 2022 er på plads
Tilmeld dig allerede nu på Golfbox – vælg Klubturneringer, 2022, tilmeld dig på link, ud for den
aktuelle match.
Du kan se det samlede matchprogram her

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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