Nyheder
Udendørs træning hver mandag kl. 17.30:
Så er vi godt i gang med at spille udendørs. Der er gunstart kl. 17.30 for alle fremmødte i
Begynderklubben. Giv lige besked til Ulla på 28 45 30 18 eller mød op senest ½ time før
gunstart, så du kan nå at blive sat på et hold. Matchgebyr er som vanligt Kr. 30,-.
Det er tilladt at køre med trolley og buggy med mindre andet meddeles på
hjemmesiden. Overhold venligst anvisninger om kørsel på banen og undlad altid kørsel
inden om green bunkers og på teestederne
Efter matcherne får vi en bid brød og lidt hyggesnak i cafe 19 som vi plejer.

Træning med protræner:
Træning med vores protræner Kim er nu helt på plads og træning bliver som følger:
Træning for nybegyndere og Begynderklubbens medlemmer ligger søndag fra kl 11 – 12
og om tirsdagen er træningen delt op så nybegynderne træner fra kl. 16 – 17 og
begynderklubbens medlemmer fra 18 – 19. Se øvrige tider på opslagstavlen da vores
træner Kim er forhindret enkelte dage i løbet af sæsonen.
Meld jer venligst på i GolfBox hvis i kommer til træning. Gå ind under ”Lektioner” og
vælg ”Protrainer” Vælg knappen ”Lektioner” og efterfølgende ”Begynder klub” eller
”Begynder Træning”. Herefter kommer en kalender frem hvor I kan se de forskellige
tider og datoer og det er så her i melder jer på!

Spil udendørs for ikke fritspillede personer i Begynderklubben:
Begynderklubben har kun reserveret bane til begynderne mandag aften, men vi vil
naturligvis opfordre til at de fritspillede begyndere (handicap 54 eller lavere) træffer
aftale med spillere med et højere handicap så de også kan komme ud at spille andre
dage end lige mandage. Der skal så bestilles tid i golfbox på vanlig vis. Husk at lukke
igennem hvis der kommer hurtigere spillende grupper efter jer!
Brug evt. den oprette Facebook gruppe som hedder: ”Harekær Begyndere” til at skabe
kontakt med andre som ønsker at gå ud at spille. Søren har oprettet gruppen og hvis du
ikke allerede er medlem af gruppen vil vi opfordre dig til at blive medlem.
Scorekort fra ikke fritspillede personer, som har gået en runde og fået mere end 18
point og derfor ønsker at blive skrevet ned, kan enten sammen med markøren indtaste
resultatet, eller aflevere scorekortet til en fra Begynderudvalget ved
mandagsmatcherne, hvorefter vi sørger for indtastningen.

Indendørs træning i hallen:
Du er altid velkommen til selv at træne i indendørshallen. Når du
vil træne i hallen, så husk lige at skrive dig på listen, så klubben
kan se hvem der har været i hallen. Husk at rydde op efter dig i
træningshallen og andre steder hvor du færdes.

Begynderudvalget

