
   

Nyhedsbrev Oktober 2021 

 

Nyt fra bestyrelsen 
 

Arbejdsdag i golfklubben 

Lørdag den 16. oktober kl. 9.00 – 12.00. Støt Golfklubben og mød op til arbejdsdagen. Vi 
arbejder, samtidig med at have et hyggeligt fællesskab i klubben. Klubben serverer frokost kl. 
12.00  

Tilmelding på listen i klubhuset eller ved at kontakte klubben på tlf. 86 59 22 18.  

Tak fordi du er frivillig 

 

Tilskud: 
  
Samsø Golfklub har ansøgt DIF og DGI’s Forenings/Genstartspulje om tilskud , i forbindelse med 
rekruttering af nye medlemmer i alle aldersgrupper på Samsø. 
Klubben har til dette projekt, fået bevilget et tilskud på 25.000 kr. 
Beløbet anvendes til medfinansiering af indkøbet af 10 stk. nye begyndersæt + bag’s. 
Vi takker for beløbet. 
  
Ny Sponsor: 
  
LifestyleGOLF v/Claus Machholm er ny sponsor på Parkeringspladsen fra 1. januar 2022 til 31/12 
2024 

 

 

Aktiviteter i September/Oktober 

 

 

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.  



   
 

03. Oktober Krogh & Thomsen / Pepegøjeturnering  - Åben turnering 

 

Frist for tilmelding 01. Oktober kl. 09.00 via Golf Box 

Betaling: 60,00 kr. 

 

23. Oktober Dagli Brugsen / Andematch  - Åben turnering 

 

Frist for tilmelding 21. Oktober kl. 12.00 via Golf Box 

 

 

 

 

Fælles- og Juniortræning 
 

Fælles- og juniortræning fortsætter til og med uge 41 

 

Juniorerne afholder Halloweengolf den 14.10. Eftermiddag og aften med græskar, udklædning, 

“natgolf” med lysbolde. Medlemmerne er velkommen til at kigge forbi til en kop varm kakao og se, 

hvad vi laver. Nærmere info følger på juniortavlen. 

 

 

 

Medhjælperfest/Julefrokost 
 
Årets medhjælperfest, Fredag den 26. november 

 
Alle der i årets løb har givet en hjælpende hånd i klubben, inviteres hermed til årets julefrokost. Vi 
mødes på Flinchs Hotel kl. 18.30 
Vi håber at se rigtig mange til en festlig aften! 

 
Tilmelding kan ske via opslag i klubhuset, eller ved at kontakte shoppen/sekretariatet på tlf.:86 59 

22 18 eller info@samsoegolfklub.dk. 

 

 

 

 

mailto:info@samsoegolfklub.dk


   

INFO fra Shoppen 

Ændring i åbningstider. 

Fra og med 1. oktober er åbningstiden i shoppen mandag og torsdag fra kl. 9.00-12.00. Alternativt 

kan man som sædvanligt henvende sig på mail på info@samsoegolfklub.dk. 

Ydermere holder shoppen/sekretariatet lukket i hele uge 43. 

 

Pink Cup 2021 

 

Fra Samsø Golf klub skal der lyde et STOR tillykke til Samsinerne. De har ydet en ekstraordinær 

indsats, de har vundet Pink Cup 2021 og har indsamlet det største beløb pr. deltager. Dem kan vi 

godt være stolte af i klubben. 

De er vinder af et foredrag med Pink Cups ambassadør Anne Laxholm. Stort tillykke! 

 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen  
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