
Nyhedsbrev - juli måned. 

Samsø Golfklub 

 

Galleri ”Fore” 

 

Galerie "Fore" i klubhuset kan igen præsentere en ny udstilling. 

Denne gang udstiller Johnny Lund, malerier, akryl på lærred.  

Johnny udstiller i perioden fra 7. juli 2020 - 31. august 2020. 

Det er fortsat således at så snart at der er betalt for et kunstværk, kan værket tages 
med hjem straks. Der afregnes i shoppen. 

Johnny har været så generøs at donere 10% af salget til klubbens juniorafdeling. Stor 
tak til Johnny for det. 

Når I kommer til klubhuset, så husk at besøge udstillingen. 

Har du lyst til at udstille i Galerie "Fore" kan du kontakte Niels Knudsen, mail: 
niels.samsoe@gmail.com 

 

 
DIF og DGI Coronar- hjælpepulje. 

 
Fra ovennævnte pulje har Samsø Golfklub den 1. juli modtaget en bevilling på kr. 
34.524,00 som kompensation af tabte green fee indtægter fra større grupper der 
har aflyst besøg på grund af Corona. Der var ansøgt om et beløb på kr. 95.000,00. 
Puljen var på i alt 84,4 mio. kr., og der var indkommet ansøgninger for i alt 266 mio. 
kr. 

 
 



Nyt handicapsystem fra 2021 
Danske golfspillere opfordres til at indlevere flere scores i GolfBox. 

Spillerne skal nemlig have nyt handicap i 2021, når det verdensomspændende 
Handicapsystem træder i kraft i Danmark.  

 
Alle spillere opfordres derfor til resten af året at få indtastet alle scores for alle 
spillede, private runder, høje som lave, fra 9 huller eller 18 huller. Det gør du ved at 
vælge at spille dem som EDS runder. 
 
Dit handicap bliver således fra 2021 et gennemsnit af de 8 bedste ud af de 20 
seneste handicapresultater. Har du ikke 20 scores, tages et gennemsnit af færre 
scores. 
 
Læs mere på dette link: https://www.golf.dk/nyhed/nyt-handicapsystem-i-2021-
send-flere-scores 
 
 
 

Tilmelding til turneringer 
 

 
1. August: Pink Cup og Depotet Ballen - tilmelding på Golf Box s senest 30. juli kl. 
9.00.  
15. august: Samsø Rederi/fødselsdagsturnering 15.08 – tilmelding på Golf Box 
senest den 13. August kl. 9.00. 
 
 
Bestyrelsen 

Samsø Golfklub 


