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Nyhetsbrev nr 13-2020
Sommarkortet
Nu har du möjligheten att gå på regelbunden träning under en månads tid.
Sommarkortet senior är riktat till dig som är 22 år eller äldre och som gillar att träna. För ett
pris på 1200kr så har du nu möjligheten att gå på schemalagd träning upp till 7 timmar under
en månad tillsammans med din tränare och andra träningsvilliga golfare. Oavsett om du
väljer att komma på ett träningstillfälle eller alla 7 så är priset det samma. Samtliga
träningstillfälle är 50 minuter långa.
Schema, tider och datum: samtliga onsdagar tränar vi mellan 09.00-09.50 och på söndagar är
det 10.00-10.50.
Datum: 6/7, 8/7, 12/7, 13/7, 15/7, 19/7 och 20/7
Här kan du läsa mer om kursen!

Tävlingsinformation
Goda nyheter – Årets tävlingar startar upp från juli månad
På grund av den pågående Covid-pandemin har det varit tävlingsförbud t o m den 30 juni.

Vi kan nu glädjande meddela att Svenska Gol örbundet har lämnat det positiva beskedet att
vi kan dra igång tävlingssäsongen från den 1 juli. Detta innebär att vi räknar med att kunna
genomföra, den från juli månad sedan tidigare inplanerade tävlingsverksamheten.
GIT-systemet öppnas upp för anmälan under nästa vecka (veckan e er midsommar).
Vi kommer naturligtvis att följa de restriktioner och rekommendationer som utfärdats av
Svenska Gol örbundet och Folkhälsomyndigheten. Därför kommer vi att införa ett antal
ändringar och anpassningar i rutiner kring bl a betalningar, hantering av scorekort och
prisutdelningar. Dessa rutiner och riktlinjer kommer att kommuniceras inför tävlingsstart.
Varmt välkomna till årets tävlingssäsong!
Med önskan om en trevlig midsommar och en god fortsättning på golfåret!
För tävlingskommittén
Bertil Andersson

Vi fyller 30 år!
I år är det 30 år sedan klubben startades och
detta firar vi hela vecka 28. Fina erbjudande i
shopen, roliga tävlingar och mycket mer.
Information om detta kommer längre fram.
Hela veckan kommer greenfeen att
vara 300kr, halva priset för juniorer. Så passa
på att boka in er runda, med släkt och
vänner redan nu!

Välkommen till Cobra Fitting Day!
Om några dagar, 8 juli klockan 11–16, kommer Cobra till oss med sin utprovningsexpert,
handsprit och alla sina nya klubbor. Nu i coronatider tar de bara emot kunder på bokade tider.
Är det hyllade Speedzone du ska ha? Eller superlättspelade T-Rail? Eller kanske Cobras nya
tourjärn Forged TEC? Självklart har de med sig One Length för alla som är nyfikna på att testa
de klubborna.
Boka tid för gratis utprovning för att se vad årets Cobraklubbor kan göra för din golf.
Du bokar din tid i receptionen eller via denna länk:
https://cobra-nordic-booking.as.me/?appointmentType=15001652
Välkommen!
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