
   

Nyhedsbrev Maj 2022 

 
Nyt fra Shoppen 

 

 

Samsø Golfklub får diplom 

Samsø Golfkklub har modtaget et diplom for at være en bivenlig golfbane. Vi modtager 

diplomet da vi i driften af golfbanen har stort fokus på en hensigtsmæssig klipning, så 

blomstermængden øges men ikke generer golfspillet, at vi undgår at gøde og sprøjte og at vi 

beskytter blomstrende buske og træer mm. 

Initiativet til prisen er et samarbejde mellem DGU og Danmarks Biavlerforening. Læs mere 

på bivenlig.dk 

 

Vi mangler frivillige 

Samsø Golfklub har en lang række turnering og arrangementer i løbet af sæsonen. Vi 

mangler derfor frivillige til at give en hånd nogle timer bl.a. med hjælp til salg af drikkevarer 

i teltet, alm. oprydning, kaffebrygning o.lign. 

Ligeledes mangler vi frivillige til baneservice. 

Du kan melde dig som frivillig ved at sende en mail til info@samsoegolfklub.dk med dine 

kontaktdata, så kontakter vi dig efterfølgende. 

 

PROam turnering 7-10. juni med Thomas Bjørn 

Vi mangler også stadig frivillige til PROam turneringen 7-10. juni med Thomas Bjørn. I de 3 

dage turneringen varer skal vi bruge frivillige til at hjælpe med opgaver rundt om klubhuset, 

til baneservice, hjælpe i teltet og på banen.  

Alle frivillige får en poloshirt – husk at angive din størrelse når du melder dig som frivillig.  

 

Send en mail til info@samsoegolfklub.dk med angivelse af tidspunkter du kan hjælpe. 

 

    

 

 

 



   

 

Personale 

Samsø Golfklub har ansat Hans Ladefoged til at løse mindre opgaver, på banen og rundt om 

klubhuset. Opgaverne varierer meget, men alle har stor betydning for klubben og de øvrige 

ansatte.  

Turneringsudvalget 

 
1.maj Sponsor: EDC Samsø 

Tilmeldingsfrist 29/4 kl. 12.00 

 

21 Maj Nordic Golfers. Åben turnering 

Tilmeldingsfrist d. 19/5 kl. 09.00 

 

 

30.maj Samsø Days, Scramble 

Tilmeldingsfrist 27/5 kl. 12.00 

  

 

Juniorcamp 

 

Få ledige pladser tilbage til årets Juniorcamp 

Tilmeldingerne til årets Juniorcamp strømmer ind og vi må snart melde udsolgt. Der er 

stadig få ledige 

pladser til campen, som finder sted 13-15. juli. For mere information og tilmelding – klik 

her: Samsø Golfklub – En af Danmarks smukkeste baner (samsoegolfklub.dk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://samsoegolfklub.dk/


   

Træner og træning i Samsø Golfklub 

 

Klubben tilbyder flere former for træning til medlemmerne: 

De gratis - tjek kalenderen på tavlen i klubhuset, datoer kan variere 

Mandagsmix 16.30-18.30: Mandag er tænkt som en dag for alle niveauer, hvor det skal 

være hyggeligt at komme ud i klubben og være aktive sammen på tværs af alder, køn og 

niveau. Her kan alle klubmedlemmer komme og træne short game sammen/lave øvelser 

omkring green/spille på banen. Der vil være en træner til stede. 

En gang om måneden vil der være Samsø Days turnering i stedet for (tilmelding via 

Golfbox - 30.5., 27.6., 1.8.) 

 

For medlemmer under hcp. 30: 

Torsdags short game. Kom og træn det korte spil med andre. Træneren giver fif og sætter 

øvelser og konkurrencer i gang: Kl. 18.15-19.15 (dog ikke 26.5., 9.6., 23.6.og juli måned) 

 

For medlemmer, der ikke kan komme på hverdage: 

Lørdags-øvelser fra 08.30-10.00. Her kan du komme fra morgenstunden og træne short game 

sammen/lave øvelser omkring green. Der vil være en træner til stede. Lørdage den 30.4, 4.6., 

23.7., 20.8.,10.9. 

 

Juniorer/Ynglinge (Under 25 år) 

Tirsdage: 

Kl. 15.30 – 17.00 Samsø Eagles: Juniorer med hcp./Guldkort=juniorer, der er klar til at 

kunne spille på den store bane uden voksne 

Kl. 17.00-18.00: Samsøs Sæler: Sølvkort + spillere uden kort + nye spillere 

Torsdage: 



   
Kl. 15.30 – 17.00 Samsø Eagles: Juniorer med hcp./Sølv-/ Guldkort=juniorer, 

der er klar til at kunne spille på den store bane uden voksne 

Kl. 17.00-18.00: Samsøs Sæler: Sølvkort + spillere uden kort + nye spillere 

 

Trænger dit sving til at blive finpudset til sæsonen, står Jesper og Mette klar. Booking 

og betaling direkte hos den enkelte træner. 

Mette: online-booking på : https://kramergolf.onlinebooq.dk/ eller mette@kramergolf.dk  - 

tilbud om kurser mm. hænger på skiltet ved trænerskuret. 

Jesper:  24981385 

 

 

Pink Cup 2021 

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

foredrag med 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. 

 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen  

https://kramergolf.onlinebooq.dk/
mailto:mette@kramergolf.dk

