
   

Nyhedsbrev April 2022 

Nyt fra bestyrelsen 
 

Samsø Golfklub har igen besluttet at afholde Golfens Dag. Det finder sted d. 24/4 2022 i 

Samsø Golfklub selvfølgelig.  

Samsø Golfklub afholder regelaften/regelshow med Brian Oswald på Besser Efterskole 

torsdag 21/4 KL. 19.00. der er kaffe/kage. Arrangementet er gratis for alle. 

 

Nyt fra Shoppen 

Shoppen har fra 1. april åben alle dage fra kl. 8-14. 

Vi byder velkommen til Anne Danielsen der starter som service medarbejder.  
 

Samsø Festival 2022 

Festivalbilletter: 

  

Igen i år har Samsø Golfklub 25 stk. 4-dages billetter til salg i Shoppen. 

Prisen er kr. 1.500 pr.  billet indtil den 15/4 2022. 

I perioden 16/4 – 18/7 er prisen kr. 1.650 pr. billet. 

Herefter er prisen kr. 1.800 pr. billet. 

Køb din billet i Shoppen og støt Samsø Golfklub. 

 

Samsø Festivalen har bedt om vores hjælp til en super hyggelig tjans.    

 

De har 3 indgange til bod-gaderne som skal bemandes med 2 personer ved hver indgang.  

 

• Opgaven er at tjekke gæster ikke medbringer egne drikkevarer, dyr, cykler og mad.  

• Hver indgang har en radio, hvor der kan kaldes en formand. 

• Der skal IKKE tjekkes armbånd. 

• alle får introduktion inden vagten.  

 

Samsø Festival giver forplejning under vagten, i form af drikkevarer samt mad til dem der 

tager lange vagter. 

, 
Der kan bydes ind på følgende tidsrum: 

 



   
Tirsdag: kl. 16-04 

Onsdag: kl. 10-04 

Fredag: kl. 19-04 

Lørdag: kl. 10-04 

Vagterne er minimum 3 timer ad gangen og gerne længere. 

 

Tilmelding i Shoppen eller på mail info@samsoegolfklub.dk 

Giv gerne besked hurtigt. 

 

Turneringsudvalget 

Turneringskalenderen for 2022 ligger nu klar i Golfbox. 
 
2. april Åbningsturnering: Sponsor Bagers Tømrer & Snedkerforretning/Samsø 

Feriehusudlejning. 

Tilmeldingsfrist 31/3 kl. 9.00. 

 

17. april Sponsor: Restaurant Skipperly/Carlos’ Corner. 

Tilmeldingsfrist 15/4 kl. 10.00 

 

25. april Ecco Days – 9 huller. 

 

1.maj Sponsor: Restaurant Dokken/EDC Samsø 

Tilmeldingsfrist 29/4 kl. 12.00 

 

Thomas Bjørn Samsø Classic – PRO-AM 2022 

Deltagelse I årets pro-am. 

Hvis man går og tænker på at udfordre sit golfspil mod Thomas Bjørn, så er det ved at være 

sidste chance at deltage i årets PRO-AM i juni måned. Det er nemlig gået stærkt med at 

sælge de 36 hold som er det maximale antal deltagende hold i årets største turnering. Ønsker 

man at få mere info og/eller deltage, så kan det ske via www. eccotour.org 

  

  

 

http://eccotour.org/


   
 

For at kunne afvikle en så stor turnering med nogle af de bedste golfspillere i norden, så 

kræver det noget ekstra af Samsø Golf Klub. Vi vil jo gerne præsentere det absolut bedste vi 

kan mønstre i Samsø Golf klub - det være sig vores smukke bane, faciliteter, forplejning og 

bare almindelig god service for alle gæstespillere. Så kunne du tænke dig at være med til at 

give en hånd med, så kan du skrive dig på den ophængte oversigt i klubhuset eller sende en 

mail til klubben på info@samsoegolfklub.dk mærket ”Hjælper til pro-am 2022”. 

Vi har i år sørget for, at der er en golfpolo til alle frivillige hjælpere sammen med et gavekort 

fra Ecco Touren. Så når du har skrevet dig på listen, så gå lige ind i shoppen og prøv en 

golfpolo hos Pia eller Anne, så vi kender din størrelse og kan bestille til alle på en gang. 

 

Pink Cup 2021 

Samsø Golfklub var så heldige i 2021 at samle så mange penge ind til Pink Cup, at vi vandt et 

foredragmed Dansedronningen, Vild Med Dans dommer Anne Laxholm d.12 maj kl. 19.00 

Titlen på foredraget er: “Giv mig et år”. Omhandler  en verden med professionel dans, 

verdensmesterskab, danseskole og om at, være Vild med dans dommer 

Foredraget finder sted i Kultursalen, Sambiosen. 

Vi håber rigtig mange vil komme og høre, tag gerne venner og familie med. 

 

Sponsorudvalget 

Til den nye sæson 2022, kan vi p.t. byde følgende sponsorer velkommen: 
 
Murerfirmaet Søren Sørensen & Søn Aps: Ny hulsponsor på hul 7. 
 
LifestyleGOLF V/Claus Machholm: Ny sponsor på Parkeringspladsen. 
 

I løbet af vinteren har Sponsorudvalget været i dialog med stort set alle klubben’s sponsorer, 

og  den forbindelse har vi mødt en fortsat stor opbakning til Samsø Golfklub. 
 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen  

mailto:info@samsoegolfklub.dk

