
   

Nyhedsbrev Juni 2022 

 
Nyt fra Shoppen 

 

 
Vi mangler generelt frivillige 

Der er netop udsendt information om frivillig hjælp til div. opgaver i klubben. Der er møde i 

klubben d 31/5 kl. 17.00 i klubhuset. 

Har du ikke tilmeldt dig det møde, kan du altid, og gerne, melde dig som frivillig, ved at 

enten ringe til klubben, eller sende en mail til info@samsoegolfklub.dk. Uden frivillige til 

teltet, baneservice, turneringer og service omkring klubben, går det ikke, så støt op om din  

klub med en lille indsats et par timer, et par gange om året. 

 

Samsø Festival 2022 

Samsø festival har bedt om hjælp til en super hyggelig tjans. 

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

Vagten er minimum 3 timer af gangen og gerne længere 

  

• Der skal IKKE tjekkes armbånd. 

• alle får introduktion inden vagten. 

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

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

Find en makker og giv gerne besked hurtigt hvilket tidspunkt der passer dig. Festivalen 

afregner pr. time til Golfklubben. 

 

 

PROam turnering 7-10. juni med Thomas Bjørn 

8.-10. juni 2022 spilles der Thomas Bjørn Samsø Classic Pro-Am – by Samsø Festival også 

kaldet “Danmarks hyggeligste Pro-Am” er en klassiker på ECCO Tour kalenderen. I 2022 

får turneringen Danmarks største golflegende Thomas Bjørn, som vært - og som deltager! 

Turneringen afvikles som 2-dages Pro-Am sideløbende med at Proerne spiller en 54 huller 

slagspilsturnering. 
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Fredag 10. juni spillers der finale kun for proerne. Ca. kl. 11.00 vil der være 

præmieoverrækkelse. 

Alle dage er tilskuere mere end velkomne til at komme forbi og følge turneringen 

 

 

Turneringsudvalget 

 
11 juni Sponsor: Depotet Ballen Havn/Pink Cup. Åben turnering 

Tilmeldingsfrist 9/6 kl. 09.00 

 

23 juni Sponsor: Flionchs Hotel. Åben turnering 

Tilmeldingsfrist d. 21/6 kl. 09.00 

 

27 juni Samsø Days, Foursome 

Tilmeldingsfrist 24/6 kl. 12.00 

  

 

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 

 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen  

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

