Nyhedsbrev marts 2019
Ikast banen update
Ikastbanen åbner efter planen fredag den 29. marts kl. 11.00 – tider kan allerede nu bookes i golfbox. Vær
opmærksom på, at vi spiller med lejeforbedring frem til den 30. april. Der kan fortsat handicapreguleres.
Fairways bliver eftersået inden for de 14 dage.
I tilfælde af dårligt vejr/frost vejr kan banen risikere at blive lukket midlertidigt. Der kan altid spilles på pay
& play banen og på Tullamore banen.
Grundet byggeriet er der ikke adgang til hul 10 gennem gården, så man passerer bag 18. green for at
komme til 10. tee. Efter hul 18 kan man gå højre eller venstre om klubhuset – der vil blive anlagt en sti
mellem det nye byggeri og putting green, men den er først færdig om et par uger.
Ved proboxen er der som noget nyt et køleskab med øl og vand, så man kan købe det før og efter runden
(selvbetjening).
Driving rangen på Remmevej åbner i dag tirsdag den 26. marts.
Baneomlægning Ikast
Vi har med hjælp fra Golf Course Architecture ændret vores banelayout på de første ni huller for at
imødekomme Naturstyrelsens ønsker og bibeholde de stier, som cykelklubben har anlagt.
Vi håber at få en hurtig godkendelse fra Naturstyrelsen, så vi kan komme i gang.

Rejsegilde
Vi havde en forrygende dag sidste tirsdag, hvor gården var fyldt op med og solen skinnede. En perfekt
ramme om vores rejsegilde. Tak for jeres store opbakning.
Byggeriet skrider frem efter planen, og man kun nu rigtigt fornemme, hvor flot et samlingssted, vi får.
Vi håber, at I vil være positive og kreative med løsninger her i den første halvdel af sæsonen, hvor byggeriet
står på og giver os lidt udfordringer.
Nye medlemmer
Vi har brug for flere medlemmer og håber, at I vil hjælpe os. Tag venner og familie med til golf, så de kan
blive en del af vores fællesskab og opleve, hvor fascinerende golfsporten er.
Vi afholder turboweekend den 6. og 7. april, og der er endnu få ledige pladser.
Vi er også åbne for gode forslag til at tiltrække flere medlemmer – så ring eller skriv, hvis du har en god ide.
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