
Nyhedsbrev Juni 2021 

Samsø Golfklub  

 

Galleri Fore 

Så er der igen en ny udstiller i Galerie Fore 

Først en stor tak til Mette Liholm for en flot udstilling, som sluttede med udgangen af 
maj. 

I perioden 1/6-2021 - 31/07 2021 præsenterer vi igen en lokal golfspiller 

Suzanne Danneskiold Lassen udstiller fotografi og akryl på lærred. 

Suzanne viser også gerne sine arbejder i sit atelier Kassundet 5, Nordby. 

Husk at se udstillingen i klubhuset, når du alligevel møder op til en runde golf. 

Det er fortsat således, at de udstillede værker kan medtages straks, når der er 
afregnet i shoppen. 

Næste udstilling er også på plads. Her er det igen en lokal golfspiller: Lone 
Kirketerp Hald udstiller i perioden 1/8 - 30/9 2021 

Vi modtager fortsat gerne henvendelser om udstilling - det vil være dejligt om der er 
flere medlemmer (handicap ingen hindring) der kunne tænke sig at udstille  - så er 
chancen her -  henvendelse Niels.samsoe@gmail.com 

 

Begyndere 

Vi har fået mange nye golfspillere – det er en stor glæde. Hvis du gerne vil hjælpe 
en begynder i gang på den store bane eller par 3, kontakt gerne Regel- og 
Begynderudvalget (Hellen Ingerslev på hellen@samsvet.dk). Der er fast spil på 
banen hver torsdag kl. 16.30 og kan du komme en gang imellem og hjælpe, er det 
super. 

 

Aktiviteter i juni/juli 

Mandag den 7. juni kl. 16.30 ECCO Days (nr. 1) – gunstart. 9 huller Greensome  

Find selv en makker, eller tilmeld dig, og vi finder en makker til dig) 



Vi er blandt de 20 klubber, der har fået mulighed for at afvikle det nye 9-hullers 
koncept, ”ECCO Days” i 2021. Vi håber, at I har lyst til at deltage i de hyggelige 
eftermiddags-arrangementer, hvor det sociale spiller hovedrollen.Alle kan deltage op 
til hcp. 54. 

Skulle du lave en hole-in-one i matchen, specialdesigner ECCO et par nye ”hole-in-
one” sko til dig.Vi trækker lod blandt alle, der deltager ved en eller flere ECCO Days 
om to pladser i ECCO Days finale HimmerLand den 9. oktober.  

Vi Elsker Golf Voucher til 400,- 

Andreas Hartø og Brian Vester fra Vi Elsker Golf donerer gavekort / vouchers til alle, 
der deltager ved en eller flere ECCO Days i 2021. Gavekortet modtager I til 
efteråret, og det kan benyttes ved Vi Elsker Golf på Rømø i 2022 og giver 400,- i 
rabat på et hold. 

 

15. – 18. juni ECCO Tour – Samsø Classic pro-am by SamsøFestival 

ECCO Touren kommer til Samsø – 36 professionelle deltager sammen med 108 
amatørspillere, så der bliver aktiviteter fra morgen til aften. Banen vil være lukket for 
spil de fleste dage i perioden. Til gengæld er medlemmerne meget velkomne til at 
komme og give en hånd og/eller se professionel golf på tæt hold. Der startes ud 
med en shoot-out på hul 18 tirsdag den 15. juni kl. 17, hvor proerne, juniorerne og 
deltagere fra pro-am dyster om at komme tættest på pinden. Onsdag og torsdag er 
der pro-am. Fredag spiller proerne finale, og der åbnes for banen igen kl. 13.30. 

Flere har været så søde at tilmelde sig som frivillige – tusind tak. Vi mangler lige et 
par stykker mere, som kunne tænke sig at se lækker golf tæt på og stå for-caddie på 
hul 13 og/eller hul 14 (Vi skal nok instruere, det kræver kun at du er rimeligt god til at 
følge boldene i luften). 

Vi håber på forståelse for banelukning. ECCO Touren er med til at give os god 
omtale, og vi er med til at udvikle dansk professionel golf ved at lade de unge 
talenter komme til Samsø og dyste fra backtee. 

 

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

Der er spisning i teltet og efterfølgende bål.  

Tilmeldingsgebyr kr. 60,00. Yderligere omkring priser for spisning m.m.kanses  
påGolfbox. 

Tilmeldingsfrist 21. juni kl. 6.00 



4. juli Samsø Festival – åben turnering  

Tilmelding senest den 2. juli kl. 12.00 gebyr 60,00 kr.  

 

17. – 18. Juli Samsø Open/ Garage Destilleri & Bryggeri. Åben turnering 

Parturnering. Tilmelding senest den 15. juli kl. 12.00. Tilmeldingsgebyr kr. 150,00 pr. 
par. Den 18. er der spisning i teltet. Se yderligere oplysninger omkring pris m.m. kan 
ses på Golfbox.  

 

26. juli Ecco Days Texas Scramble 

Tilmelding senest 23. Juli kl. 12.00. Deltagergebyr 40,00 kr. Der er spisning 
efterfølgende. Yderligere oplysninger kan ses på Golfbox.  

 

Arbejdsdag 

Hej alle frivillige. 

Baneudvalget har brug for din hjælp.  

Frem til årets pro-am laver vi korte arbejdsdag tirsdag den 8. juni fra kl. 17-19.  

Alle opgaver vil primært være på banen og rundt om klubhuset. 

Ingen tilmelding. Bare mød op. 

Vi håber på opbakning. 

 

Shop/Fællestræning 
11. juni 

På grund af kursusvirksomhed for ansatte og bestyrelse lukker shoppen kl. 13.00. 

Fællestræning er også aflyst den 11. juni.  

 

Greenkeeper området 
Som medhjælpere til de 3 faste greenkeepere er der midlertidig ansat: 

 John Taasti 
 Bjarne Blirup Hansen 
 Noah Kramer Christiansen 



Timetal aftales med de 3 fastansatte.  

 

Generalforsamling 
Efter generalforsamlingen den 6. juni vil følgende blive lagt på hjemmesiden: 

 Formandens beretning 
 Godkendt referat. 

Link til hjemmesiden: 
https://samsoegolfklub.dk/klubben/bestyrelsen/generalforsamling/ 

 

Nyd golfen i det dejlige vejr. 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen  


