Kære Golfer
Ladies Section indbyder alle Brande Golfklubs kvindelige medlemmer - der er fyldt 18 år - til at
deltage i vores Klub i Klubben. - Vi spiller hver tirsdag, og du kan komme så tit, du har tid og lyst.
(Fleksmedlemmer kan dog ikke deltage).
Igen i år har vi 2 starttider: Formiddag kl. 09:30 med start fra hul 1 og gunstart om eftermiddagen
jf. matchprogrammet.
Hvis du kun har mulighed for at spille 9 huller - så tal med matchledelsen, og vi finder ud af det.
Der vil altid være plads i vores uformelle fællesskab for »nye« og »gamle« spillere, og vi glæder os til at spille med dig.
Du skal tilmelde dig til matcherne via GolfBox senest dagen før kl. 16. Du vil dog kunne komme med i matchen, hvis du
tilmelder dig senest tirsdag formiddag til matchlederen.
Vi har igen i år en sæson med sjove og spændende spilformer og præmier til hver match.
Hvis du har tid og lyst, er der en match søndag den 13. marts 2022 med løbende start fra kl. 09:00:
”Nedtælling til sæsonstart” - se GolfBox.
Vi starter tirsdag den 22. marts 2022 kl. 16:30. Først holdspil, derefter giver klubben suppe, og vi snakker om den
kommende sæson.
Tirsdag den 12. april 2022 inviterer vi nye spillere i klubben. Der er suppe efter matchen, hvor du vil blive orienteret om,
hvad der foregår i ladies.
Ladies Section tilbyder alle sine medlemmer 2 x træning med Andreas - 1½ timer pr. gang.
Træningerne er onsdag den 2. og 9. marts, og der kan deltage 12 på hvert hold.
Der er mulighed for træning enten kl. 10 eller kl. 17. Pris for 2 x træning = i alt 75 kr.
Træningsforløbene er planlagt i GolfBox, hvor du skal tilmelde dig senest dagen før træningen.
MEDLEMSKAB OG MATCHFEE
Du kan vælge mellem årskort og indskud:
• Årskort 500 kr. (dækker indskud og alle matcher i året - ekskl. særlige matcher)
• Indskud 100 kr. (der betales 30 kr. pr. match) - betales vi MobilePay 1963HB
• Betaling for årskort eller indskud skal overføres til 7118-000-1296089 LS konto i Sydbank (husk at anføre navn)
Særlige matcher i løbet af sæsonen:
• Venskabsmatchen om Skovtrolden afholdes i år i Give tirsdag den 10. maj
• Vi er inviteret til Gyttegård tirsdag den 31. maj
• Udflugten er planlagt til lørdag den 25. juni - turen går til Tange Sø
• Vi er inviteret til Trehøje tirsdag den 16. august
• Vi besøger af Mens Section torsdag den 18. august
• Tirsdag den 30. august afholder vi vores match i Ikast, da Brandes bane er booket til en stor flok kvinder
• Weekendturen den 3.-4. september går til Benniksgaard
Igen i år vil vi samle penge ind til støtte for brystkræft og deltager derfor i Pink Cup tirsdag den 7. juni.
Der er åben for alle - tag derfor mænd og veninder med, så vi kan få samlet penge sammen til kampen mod brystkræft.
Vi har i mange år betalt puttepenge, som er gået til kampen mod brystkræft. Bestyrelsen har i år valgt, at vi ved
frivillighed kan betale en donation til formålet - f.eks. 50 kr. i august måned. Beløbet overføres via MobilePay 4396JW.
Vi er så heldige at have sponsorer til flere af matcherne, så vores motto er:
Støt vore sponsorer - de støtter os.
Matchprogram for 2022 og Ladies Sections reglement kan ses på LS-hjemmesiden.
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