Nyt fra formanden, november 2015

Kære medlem.

25-årsdagen for klubbens stiftelse er vel overstået med pænt besøg til receptionen og
markering af dagen. I Jubilæumsåret er der gennemført aktiviteter, som har markeret klubben
både lokalt og på landsbasis, hvilket viser, at vi både kan og vil fortsætte med at udvikle os i en
attraktiv retning til gavn for både medlemmer og gæster.

Banerne
Årets sidste klubturnering er netop gennemført på 18-huls banen, og mange tak for den store
opbakning: 85 deltagere.
Det gule tee-sted på hul 9 er nu hævet og flyttet frem. Der mangler blot at blive lagt rullegræs
på, så det er klar til foråret. På hul 10 er der gravet en mindre fordybning foran green, og som
tjener som afvandingskanal for alt det vand, der kommer fra området fra hul 18’s tee-sted og
ned mod hul 10’s green. Vandet ledes således ned i kløften i stedet for, at der står vand på hul
10’s green.
Selv om der ikke lige er begyndende vinter temperaturer, så er det forventeligt, at vi sidst på
måneden må lukke 18-huls banen, men 9-huls banen er klar til at tage over.
9-huls banen er færdiggjort med skilte banen rundt, så alle både kan blive orienteret og finde
rundt. Har du endnu ikke spillet 9-huls banen, kan jeg kun anbefale dig at prøve en runde. Du
vil både blive testet på dit spil og få en rigtig god naturoplevelse.
Go’ fornøjelse på 9-huls banen i de kommende måneder.

Udvidelse af XL Golf – et fritspils tilbud
Fritspils aftalen med Hammel, Randers og Viborgs golf klubber, som blev indgået fra starten af
året, fortsætter i 2016, og som ny klub kommer Tange Sø Golfklub med i aftalen fra årsskiftet.
Prisen for at være med i aftalen vil fortsat være kr. 800 pr. år. Du kan se rammerne for aftalen
ved at klikke på http://www.ikastgolfklub.dk/?menu=avn.
Klubbens værdier:
Golfkultur · Omkostningsbevidsthed · Sportslig succes · Kommunikation · Gæstfrihed · Godt socialt liv · Miljøbevidsthed
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Regionsgolf
Regionsgolf er blevet spillet gennem mange år, men for mange tyder det på, at det på en måde
er sket i det skjulte. Vi har i hvert fald fået en del henvendelser på, om det er for lukkede
grupperinger? Og svaret er naturligvis Nej!
Men hvad er Regions golf?
Regions golf er holdturneringer med det formål at fremme glæden ved golfspillet for breddegolfere. Formatet er hulspil, og deltagerne konkurrerer enten i handicap intervaller (A-B-C-D)
eller alders grupperne Seniorer (50+) eller Veteraner (60+) og som helt nyt Superveteraner
(70+)
Et hold består af 6 spillere – 2 damer og 4 herrer – og der spilles 1 mixed Foursome og 4 Singles
hhv. 1 dame og 3 herrer.
Der spilles i rækker med typisk 4 klubber, og man møder hinanden 2 gange, altså 3 ude og 3
hjemme matcher i perioden fra sidst i april til midt juni. Klubberne ligger normalt indenfor en
radius af ca. 50 km.
Grupperne A-B-C-D spiller normalt mandage med 1. starttid kl. 17, mens Seniorer og Veteraner
spiller mandag formiddage med 1. start kl. 9/9:30.
Du skal være fuldtidsmedlem for at deltage i Regions Golf, og klubben betaler turneringsfee,
mens du selv skal betale kørsel og mad, idet der altid er fælles spisning efter hver runde.
Det er vigtigt at vide, at hvis du ønsker at være med, så binder du dig for sæsonen, idet det ikke
er i nogens interesse, hvis vi må trække et hold fra turneringen.
Kig nærmere på http://www.regionsgolf-danmark.dk/ og vores egen hjemmeside
http://www.ikastgolfklub.dk/?menu=bwu og tag hurtigt kontakt til én af koordinatorerne, da
fristen for tilmelding af hold snart udløber.

Nye medlemmer
Vi kører fortsat kampagnen i Ikast Avis, på www.aoib.dk samt Radio Alfa/Radio M for at
tiltrække nye medlemmer, som ikke har spillet i flere år, eller som spiller i andre klubber. Det
sker med sloganet ”Caddie li’ golf”. Se nærmere her: http://www.ikastgolfklub.dk/?menu=qfy
Kender du mon nogen, for hvem det kunne være attraktivt?
Klubbens værdier:
Golfkultur · Omkostningsbevidsthed · Sportslig succes · Kommunikation · Gæstfrihed · Godt socialt liv · Miljøbevidsthed
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Frivillige
Torsdag den 19. november afholder vi et stormøde/informationsmøde for både gamle og nye
frivillige. Det er fortsat livsvigtig for klubbens eksistens, at vi kan trække på medlemmernes
ildhu og arbejdskraft.
Det er, når vi løfter i flok, at vi lykkes!
Vi vil meget gerne se jer, som har hjulpet i år, og specielt jer, som har lyst til også at være en del
af flokken. Mød talstærkt op!
Meld dig til mødet ved at klikke på dette link:
http://www.golfbox.dk/portal/golf_info/gbtourframe.asp?language=1030#/competition/53232
4/info.
Klubben har brug for dig – og du kan være med til at gøre en forskel.

Når du nu er ude og nyde vor dejlige sport, så husk venligst dit fadderskab, både på 18- og 9huls banen. Det ser så godt ud, når opslåede tørv er lagt på plads på fairways, og
nedslagsmærker er rettet op! Tak.
Nyd årstiden, gerne med nye mennesker – og velkommen til frivillig mødet samt
generalforsamlingen mandag den 23. november.

2. november 2015
Jørn Klok, formand
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