Nu är banan öppen!
Banan öppnade något senare i år men spelandet är i full gång sedan i lördags och redan igår spelades
den första tävlingen ”Avrostning”. Nästan 40 deltog i denna traditionsenliga tävling!
Nytt för denna säsong är att vi kommer att kunna hålla öppet något längre i klubbhuset tack vare en
flexiblare bemanning.
Det är glädjande att tillströmningen av nya medlemmar fortsätter. Låt oss gamla medlemmar se till
att alla dessa nya känner sig välkomna och trivs i vår golfklubb.
Fem räkmackor väntar dig i klubbhuset!
Vi satsar under maj på fler kampanjer för att värva fler medlemmar till kubben. I en av dessa hoppas
vi på våra medlemmar. Därför till dig som värvar en fullvärdesmedlem - du får ett presentkort på fem
räkmackor i klubbhuset. Håll koll på hemsidan för fler kampanjer.
Golfens dag 26 maj
Vi liksom andra golfklubbar kommer att ha särskilda aktiviteter på Golfens dag den 26 maj. Bland
annat kommer vår pro att finnas på driving rangen för att ge tips till alla som vill prova på golf eller få
tips på bättre slag.
Ny Pro
Det är med stor glädje vi nu presenterar vår nya instruktör, Maria Jonsson. Maria har mer är 15 års
erfarenhet som Pro och är mycket uppskattad för sin förmåga att anpassa utbildningen så att det
passar alla slags förmågor. Maria är redan igång med både lektioner och utbildningsprogram. Kika
gärna på hemsidan efter vad hon erbjuder för just dig. Utbildningarna bokas snabbt så vänta inte
med att anmäla dig!
Maria hälsar särskilt medlemmarnas barn och barnbarn välkomna till årets ungdoms/juniorläget 2428 juni. Öppet för 7 år och äldre. Mycket golf och trevlig social samvaro för deltagarna.

https://grytsberggolf.se/golftraningshop/golftraning/

Medlemskommitté
Som vi meddelade i slutet av förra säsongen har vi nu bildat en medlemskommitté med Eva Valentin
som sammankallande. Kommitténs huvudansvar kommer att bli att arrangera introduktion för nya
medlemmar och aktiviteter för alla på och utanför golfbanan. Är du intresserad att vara med i
kommittén eller har förslag på aktiviteter hör gärna av dig till kansliet.

