
Nyhedsbrev August 2021 

 

 

 

Nyt fra bestyrelsen 

 

Aktiviteter i august/september  

 

7. august EDC/Feriepartner Samsø – Åben turnering 

 

Frist for tilmelding: 5. August kl. 9.00 via Golf Box 

Gunstart kl. 9.00 

Betaling: 60,00 kr. 

 

14. august Samsø Rederi fødselsdagsturnering - Åben turnering  

 

Frist for tilmelding 12. August kl. 9.00 via Golf Box  

Løbende start kl. 12.00 

Betaling: 60,00 

 

16. august ECCO Days Fourball – Åben Turnering  

 

Frist for tilmelding 13. August kl. 12.00 via Golf Box 

Gunstart 16.30 

Betaling: 40,00 kr. 

Efterfølgende spisning – gæster er velkomne.  

 

 

 

 

 

 



Klubmesterskaber - nyt koncept 
 
I år prøver vi noget nyt: 
 
Vi laver Klubmesterskabet som en turnering, hvor alle kan være med. De bedste i hver række 
brutto (uden hcp.) bliver klubmestre. Der vil være præmier til netto-vinderne også. 
 
Lørdag efter runden vil der være tapas og vinsmagning arrangeret af vores sponsor/vin-leverandør 
Thomas fra Thomtex. Vi håber, at rigtig mange vil være med og gøre klubmesterskaberne til en 
festlig og sportslig begivenhed.   
 
Turneringsledere: Jesper R. og Mette K.  

 

 

28. august Klubmesterskab – slagspil – Thomtex Masters –kun for 
medlemmer 

 

29. august Klubmesterskab – slagspil – Thomtex Masters – kun for 
medlemmer 

 

18. september Klubmesterskab – hul spil – kun for medlemmer  

 

19. september Klubmesterskab – hul spil  - kun for medlemmer  

 

27. september ECCO days – foursome  - Åben turnering 

 

Frist for tilmelding 24. september kl. 12.00 via Golf Box 

Gunstart 16.30 

Betaling: 40,00 kr. 

Efterfølgende spisning – gæster er velkomne.  

 

 

Fællestræning med Mette og Jesper 
 
Vi starter op fredag den 13.8. med en dobbelttræning dvs. 15.30-18.30 - med fælles øvelser og 
spil på par 3. 

 

 

 

 

 

 



Gallerie Fore 

 

Så er der igen en ny udstiller i Galerie Fore. 

Først en stor tak til Suzanne Danneskiold Lassen for en flot udstilling, som sluttede med udgangen 
af juli. 

 

I perioden 1/8-2021 - 30/9 2021 præsenterer vi igen en lokal golfspiller. 

Lone Kirketerp Hald udstiller oliemalerier. 

 

Husk at besøge 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. 

 

Jeg 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 

 

 

Junior træning 
 
Junior træning starter op igen tirsdag den 10.8. Dog vil der tirsdag den 3.8. være spil på banen 
med Mette for alle med sølv- og guldkort. Kl. 14-18. 

 

 

Indlæg til nyhedsbreve 
 

Fremadrettet vil Jacob B Sørensen udarbejde og udsende nyhedsbreve i Samsø Golfklub.  

Input hertil kan sendes til: jbs.samcat@gmail.com 

 

 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen  
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