
Nyhedsbrev Maj 2021 

Samsø Golfklub  

’ 

Aktiviteter i maj/juni 

Turneringer:  

22. maj Sponsor: Nordic Golfers åben turnering 

Tilmeldingsfrist 20. Maj kl. 9.00  

Tilmeldingsgebyr kr. 60,00. 

Samlet præmiesum kr. 5.000,00.  

Der skal være minimum 50 deltagere til turneringen, så skynd jer og melde til 

 

5. juni Sponsor: Depotet Ballen Havn / Pink Cup åben turnering  

Tilmeldingsfrist 3. juni kl. 9.00 

Tilmeldingsgebyr kr. 150,00  

Efter turneringen er der spisning, hvor gæster gerne må deltage. Pris kr. 175,00. 
Tilmelding og betaling sammen med tilmelding til turneringen.  

Overskuddet går til Samsø Golfklubs Pink Cup indsamling og direkte til Kræftens 
Bekæmpelses kamp mod brystkræft. 

15. – 17. juni 

ECCO Touren kommer til Samsø den 15.-17. Juni. 

Har lyst til at give en hånd med som frivillige i teltet, på banen, forcaddie, 
scorerapportering mm, og har du endnu ikke tilmeldt dig må meget gerne sende en mail til 
shoppen på info@samsoegolfklub.dk. Vi glæder os til at lave et godt fællesskab omkring 
turneringen 

 

23. juni Sponsor Flinchs Hotel (Sankt Hans) åben turnering  

Tilmelding frist 21. Juni kl. 6.00 



Tilmeldingsgebyr kr. 60.00 

Efter turneringen er der spisning, hvor gæster gerne må deltage. Pris kr. 150,00. 
Tilmelding og betaling sammen med tilmelding til turneringen. 

 

Nyt fra Sponsorudvalget: 

I Samsø Golfklub byder vi velkommen til følgende nye sponsorer: 

Lasse’s Auto, Putting Green. 

Samsø Madsnedkeri, Putting Green. 

3F Samsø, flag hul 1 – 9. 

Samsø Badehotel, Driving Range. 

Murermester Carsten Sørensen og Lasse’s Auto, trøjesponsor Samsonerne. 

Nordic Golfers, turneringssponsorat. 

Thomtex, sponsorat Klubmesterskaber. 

Ecco, turneringssponsorat. 

Tak til alle sponsorerne for opbakningen til Samsø Golfklub. 

Rekruttering: 

Vi har fået 42 nye begyndere i klubben - via 8305-prøvemedlemskab og intensive kurser 
med Jesper og Mette. 29 har allerede bestået prøverne til golfkørekort, både praktisk og 
teoretisk. Vi glæder os over den store interesse for golf og vores klub. 

Regel- og Begynderudvalget vil sørge for spil på Par 3-banen hver torsdag eftermiddag. 
Der er tilmelding i klubhuset senest hver tirsdag.  

Nyt tiltag for medlemmer - og gæster: 

Vi har tilmeldt os Road to Made in Himmerland (samarbejde med DGU). En tættest-på-
pinden konkurrence hver dag i uge 19 på hul 8. Her kan støtte klubbens juniorarbejde og 
vinde flotte præmier bl.a. billetter til Made in Himmerland 2022. Der kommer nærmere info 
ud på hjemmeside/Facebook og i klubhus.  

ECCO Days: 

Sammen med ECCO laver vi fire 9-hullers turneringer på mandage fra juni til oktober. Det 
er et koncept, som er rigtig stort i Nordtyskland, og Samsø er en af de 20 danske klubber, 



der har fået lov at prøve konceptet af i år. Første gang bliver den 7. juni kl. 17. Vi håber, 
rigtig mange vil bakke op - der er fine præmier fra ECCO og der trækkes lod om lækre 
præmier blandt alle deltagere. Mere info kommer senere - og tilmelding på Golfbox 
oprettes i løbet af maj. 

Golfspilleren i centrum 

Kære medlem 

I vores bestræbelse på løbende at udvikle golfklubben har vi brug for din feedback til at 
sikre de bedste oplevelser og største mulig værdi af dit medlemskab. 

Vi ønsker, at blive bedre til at forstå de forhold og faktorer, som har betydning for vores 
medlemmers oplevelse af golfklubben. Denne viden giver os en unik mulighed for at 
udvikle en organisation, som hele tiden stræber mod, at skabe den bedst mulige oplevelse 
for dig som golfspiller. 

Vi mener, at den gode oplevelse for medlemmer i golfklubben skaber det bedste grundlag 
for klubbens forsatte udvikling og drift. 

Den 11. maj udsendes første runde af Golfspilleren i Centrum 2021 til halvdelen af 
medlemmerne. Den resterende halv vil modtage invitation til undersøgelsen den 14. 
sept..Afsender på invitationen til medlemsundersøgelsen er Players1st. 

Vi har brug for netop din feedback, og vil bruge dine input til den fortsatte udvikling af 
golfklubben – Tak 

Generalforsamling 

Generalforsamlingen forventes afholdt den 6. juni kl. 14.00. På grund af pladskrav 
afholdes generalforsamlingen i Sambiosen, Pillemarksvej 1.  

Der vil senere blive udsendt indkaldelse og andet materiale vedr. generalforsamlingen.  

Da der er begrænsninger vedr. Corona vil der blive krav om tilmelding til 
generalforsamlingen efter ”først til mølle” princippet. Ved tilmelding skal navn og medlems 
nummer opgives.  

Afhængig af, hvilke begrænsninger, der gælder på tidspunktet for udsendelse af 
dagsorden, vil ovennævnte krav om tilmelding kunne ændres.  

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen  


