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Etter en glimrende golfsesong begynner det nå å nærme seg slutten av sesongen. Det har kommet utrolig mye regn
denne høsten og banen er temmelig forsynt og det skal ikke så mye regn til før det blir for vått til å ha åpent. Selv om
hoved banen er stengt er det fullt mulig å få spilt litt golf, enten på korthullsbanen eller i golfsimulatoren.
Om du ikke har prøvd simulatorene ennå vil vi i uke 43 kjøre noen introtimer hvor du kan komme å prøve disse gratis.
Klubbens Pro, Marius Andersen vil være til stedet og gi både informasjon og litt instruksjon. Vi har satt av tirsdag den 24.
og torsdag 26. oktober fra klokken 15:00 til 20:00. Da er det bare å møte opp og du vil få anledning til å teste ut
simulatorene. Dette er selvfølgelig gratis og vi håper at mange tar turen – vel møtt!
Marius vil også være tilgjengelig gjennom vinteren og ønsker du protimer, Custom fitting eller å få fikset køllene med for
eksempel nye grep, er det bare å ta kontakt: marius@kristiansandgk.no
Faste timer på simulator
I år som i fjor vil det være mulig å booke faste timer i simulatoren på dagtid. Prisen er kr. 140,- kroner timen om du
bestiller fast tid gjennom hele vinteren. Vi har allerede en del av våre seniorer som er i full gang. Er man 2, 3 eller fire stk.
som ønsker å sammen, bør man regne én time per person hvis man ønsker å spille 18 hull. I tillegg til at dette er veldig
sosialt og hyggelig, holder man golfsvingen vedlike gjennom vintersesongen. Bare å ta kontakt med oss på klubbhuset
om du ønsker å bestille eller trenger mer informasjon.
Neste sesong
Vi er allerede godt i gang med planleggingen av neste sesong og håper at vi også i 2018 skal komme med noen
spennende nyheter. Vi vil gjennom vinteren fortløpende legge ut litt informasjon om hva som er på gang. Klubben
trenger alltid frivillige, så har du lyst til å bidra i ett av utvalgene er det bare å ta kontakt med oss på klubbhuset.
Spørreundersøkelse
Vi har i år laget en spørreundersøkelse som vi håper at så mange som mulig ønsker å besvare. Den tar cirka 5 minutt å
gjennomføre og vil være til stor hjelp for oss i planleggingen av neste sesong. Du finner link til undersøkelsen HER eller
på klubbens nettside / Facebook side.
Vinterturnering på simulator
Også i år vil vi kjøre turnering på simulatoren gjennom vinteren. Til nå er det over 50 påmeldte, men fortsatt plass til
flere. For mer informasjon eller påmelding kan du gjøre dette enten via Facebook eller direkte til
marius@kristiansandgk.no.
Salg i ProShop
Vi fortsetter salget i Proshopen og det er nå 20% - 50% på stort sett det meste av varer. I tillegg er det kommet inn en
del demokøller som det er ekstra gode priser på. Mange fine julegaver her ;-)
Kølleskap
Når banen stenger og du ikke har tenkt til å bruke golfutstyret ditt lengre, anbefaler vi at du tar dette ut av kølleskapet
og oppbevarer det hjemme. Det er flere grunner til at dette kan være lurt, både med tanke på fuktskader, mus og
eventuelt tyveri. I tillegg er det greit for oss å få ryddet opp og klargjøre skape til neste sesong. Hvis du har batteri på
ladning i skapet, er det spesielt viktig at du husker å ta dette med deg hjemme og oppbevarer det i romtemperatur.
Gjennom sesongen har vi erfart at noen setter trallene sine på utsiden av skapet, greit om vi kan slippe det til neste
sesong. De står litt i veien for de som bruker kølleboden.

