
Nyhedsbrev nr. 2 - Maj måned 2020. 

Samsø Golfklub 

 

"GALERIE FORE"  i klubhuset er nu igen åben. 

Hanne Fiig har udstillet siden 08.03.2020  men stort set hele perioden har der været 
lukket. 

Derfor er Hannes udstillingsperiode forlænget til udgangen af juni måned. Efter 
åbningen er salget gået strygende.  

Besøg udstillingen. De udstillede malerier kan medtages straks ved betaling i 
Shoppen. 

Fra juli måned fortsætter udstillingen med billeder af Johnny Lund. 

Efterfølgende udstilling er også på plads.  

 

Nyt vedr. træning 

Fælles- og begyndertræning starter op igen fra den 22. maj. Kl. 15.30-17.00 

 

 Betingelser: der kan max. deltage 10 personer – opdeles i 2 hold à 5 personer 
 Tilmelding: Der ophænges liste på opslagstavlen i klubhuset under 

”Tilmeldinger”, hvor man skriver sig på. Ved tilmelding af 10 personer lukkes 
for tilmelding.  

 Gratis for medlemmer og prøvemedlemmer 
 

Prøvemedlemsskaber 

Kender du nogen, der gerne vil med ud og spille golf, så kører vi i juni-august en 
hvervekampagne. Med adresse i 8305 kan man gå til træning 1 gang ugentligt, spille 



par 3 banen ad libitum og låne udstyr i klubben. Hvis man efter prøveperioden 
ønsker at blive medlem, betaler man: 

 Hverdags medlemskab herefter kr. 400,00 for resten af året  
 Fuldtids medlemskab resten af året 750,00 for resten af året 

 

Prøvemedlemskaber for spillere udenfor Samsø koster fortsat 950 kr. om året. 

 

Familiegolf torsdage fra 16.30-17.30 

Opstart: 25. maj 

Betingelse: Forældre (begyndere) med børn, der deltager i juniortræning. 

Indhold: 

 Ingen betaling juni – juli og august – dog ingen undervisning i juli måned 
 Frit spil på par 3 banen 
 Lån af udstyr 
 DGU kort 
 Hverdags medlemskab herefter kr. 400,00 for resten af året  
 Fuldtids medlemskab resten af året 750,00 for resten af året  

 

Tilmelding i shoppen på info@samsoegolfklub.dk eller 86592218 

 

 

Individuel undervisning og kurser 

Skriv eller ring til Jesper og Mette  

Jesper Sandra_jesper@Yahoo.dk 

Mette mette@kramergolf.dk 



 

 

Udmelding fra DGU jfr. Mail af 18. Maj 2020 

På baggrund af udmelding foretages følgende ændringer med virkning fra 21. maj: 

 Rør studser i kop fjernes 
 Boldvaskere opsættes 
 Affaldskurve opsættes 
 River lægges i bunker. 
 Det anbefales, at flagstangen forbliver i koppen ved putning (tilladt efter 

reglerne fra 2019) 
 Der skal medbringes egne værnemidler (håndsprit). Klubben rengør ikke 

boldvaskere, flagstang og river. 

Lokalregel om frit drop i bunker ophæves fra samme dato.  

Forsamlingsforbuddet over 10 personer og afstandskrav, skal fortsat respekteres. 

 

Bestyrelsen 

Samsø Golfklub 

 

 

 

 


