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Kære alle Golf Club Harekær medlemmer
Så er vi her med lidt nyt fra klubben.

Tilbud fra én af vores sponsorer
Én af vores sponsorer - Relax Massage - har et godt tilbud, som er
gældende 22. og 23. november 2018. Gå ind på
vores hjemmeside og se nærmere på dette gode tilbud.

Træningshallen
Perioden for anvendelse af træningshallen nærmer sig. Følg løbende
med på belægningsplanen, som du finder på her. Her kan du også se
konditionerne for anvendelse af hallen.
Planen er gældende fra den 22. november 2018
Gratis træning i hallen starter den 24. november 2018, og foregår hver
lørdag kl 12.30 – 15.30. OBS! Efter nytår ændres tidspunktet til kl.
13.30 – 16.30.

Ændring af medlemskab
Husk at ændring af medlems status for 2019 samt evt. udmelding skal ske
til sekretariatet, senest den 30. november 2018, jfr. vedtægterne.

Andespilsmatch søndag 4.novmber 2018
Deadline for tilmelding til matchen SKAL overholdes pga optøning af
ænderne til spisning efter matchen.
HUSK derfor at tilmelde dig på GolfBox senest den 31.10.18, kl. 20.00.
Venlig hilsen – Matchudvalget.

Anvis et nyt medlem til Golf Club Harekær
Klubben gi’r 4 greenfee billetter til dig, for hvert anvist nyt fuldtidsmedlem,
eller 2 greenfee billetter for øvrige medlemstyper.
God jagt – vi glæder os til at honorer jeres ihærdighed.

Golf Club Harekær · Harekærvej 6B · St. Salby · 4600 Køge · Tlf. 56 82 00 34 · Info@harekaer-golf.dk

Nyhedsbrev nr. 20

Nye golfregler 2019
Bemærk, at Regeludvalget afholder kurser i de nye golfregler den 13., 19.
og 21. november kl. 19. Invitation er udsendt til alle. Tilmelding skal ske
på Golfbox.

Nye åbningstider i sekretariatet
Nu da sæsonen går på hæld har vi ændret åbningstiderne til tirsdag og
torsdag kl. 8 – 12. Vi besvarer dog telefon og mails dagligt mellem
kl. 9 og 16.

Har du fået ny mailadresse?
Når vi udsender mails til medlemmerne – f. eks. dette nyhedsbrev – får vi
hver gang nogle retur med fejl i mailadresse. Det vil derfor være en stor
hjælp for os, hvis I husker at meddele ændringer til sekretariatet.

Golfhæftet 2019
Golfhæftet 2019 er klar til salg. Prisen er kr. 450, men frem til 20.
december 2018 sælges de til en specialpris på kr. 375 pr. stk.

Slå et slag for din golfklub
Som medlem i Golf Club Harekær kan du frem til 31. december erhverve
4 stk. greenfee billetter til den favorable pris kr. 600 (værdi min. Kr. 1200).
Billetterne kan bruges som gave el. lign. til venner og bekendte, som kan
afprøve golfen og/eller spille vores bane, på gunstige vilkår.
Billetterne kan købes i sekretariatet.
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