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Breinholtgård golfklub
21. februar 2018 20:55
Pro Shoppen skal tømmes

De lyse timer er på vej tilbage.
Nu er det som om, blomsterne åbner sig og vi alle skal ud af vinter hiet. Lyset
er kommet tilbage og der bliver flere timer at spille golf i.
Vi må stadig bruge måtter, vintertee-steder og vintergreens, men forhåbentligt
kommer varmen snart og får græsset til at gro.
Vi har fået sagt goddag til vores nye chefgreenkeeper og jer som endnu ikke
har mødt Fredrik Engström, så bliver der snart rig mulighed for det.
Det er også forårstegn, at Frank og Janet er kommet hjem fra deres velfortjente
”sommerferie” og Pro-Shoppen igen har åbent og der er mulighed for at få
træning og få vinterstivhederne ud af kroppen. Både Frank og Klaus er klar til at
hjælpe vores golfsving tilbage på ret køl.
Restauranten har åbent og vi har mulighed for at mødes igen i hyggeligt socialt
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lag. De har også haft en velfortjent ferie og er nu klar til at servicere os.
Det er dejligt, at have jer alle tilbage.
På søndag bliver årets første match afholdt. Det er en 4-kølle turnering, hvor vi
må have hovederne i blød inden matchstart for at vurdere, hvilke 4 jern/køller vi
tror kan få os rundt i færrest slag på Skoven. På med huen og
vinterhandskerne og kom frisk. Vi slutter matchen af med spisning i
restauranten. Tilmelding i Golfbox eller på tilmeldingslisten på opslagstavlen
senest fredag kl. 13.00
I bestyrelsen har vi brugt vinteren på at finde vores pladser, få fordelt
opgaverne, få nye ideer og har fået en rigtig god dialog i gang omkring
samarbejdet på Breinholtgård, hvor HELE GÅRDEN jo skal fungere godt, for at
vi alle har de perfekte rammer og faciliteter, en super bane og et godt klubliv.
Vi har brug for hinanden – KD Selskabet, Pro-Shoppen, Restauranten,
Greenkeeperne og os medlemmer - og vi ønsker derfor, at vi kan hjælpe
hinanden, så vi får det bedste resultat for os alle.
Bestyrelsen arbejder på en del aktiviteter til 2018. Det ligger os på hjertet, at
der skal være aktiviteter, på og uden for golfbanen, for ung som gammel/ældre,
ny som garvet golfspiller og for alle handicapniveauer. Vi håber, at I har lyst til
at deltage.
Vi skal også have nye medlemmer. Kender du nogen, som vil i gang med
golfspillet eller overvejer det? Første hold til Golfkørekortet starter den 4/3-2018
og måske kan du få vedkommende til at deltage.
Mange gør allerede en stor indsats i klubben og mange kommer måske til at
gøre lidt mere, hvis vores ideer og ønsker skal føres ud i livet, men hvis vi alle
gør lidt, er det ikke for meget for nogen.
Brænder du for at ville give en hånd med, stort som småt, og har vi ikke fået dig
spurgt til din hjælp, så kontakt mig venligst på mail
pp@ea-esbjerg.dk eller telefon 2346 0011.
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Golfhilsner fra
Pernille Porsholdt Dam.
Formand.

Pro Shoppen er tilbage fra ferie, med et brag af et tilbud.

BUTIKKEN SKAL TØMMES
Vi skal have plads til alle de nye

2 dages MEGA udsalg!

varer, som er på vej hjem.

den 24. og 25. februar 2018

Vi har en del udgået jern/køller som
vi laver fantastiske priser på, bla.
Ping, Callaway, Cobra, Wilson.
Alle Golf bags med prisen over 1000
kr. giver vi i rabat, 45 stk. Wilson
bolde gratis med i købet. ( kan ikke
byttes)
Footjoy Sciflex handsker
damer/herre. køb 3 betal for 2. så
længe lager haves.
Alt tøj er nu - 50% (ikke allerede
nedsætte vare!)
Sko tilbud
gælder kun lørdag d.24 feb. - 50%
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Tilmelding til 4 kølle turneringen

Tilmelding senest fredag den 23.
februar 2018 kl. 13:00.
Tilmelding skal ske:
• På Golfbox eller
• På tilmeldingslisten på
opslagstavlen.
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