Kære Golfer
Ladies Section indbyder alle Brande Golfklubs kvindelige medlemmer i alderen fra 21 år med handicap
på højst 54 til at deltage i vores lille klub i klubben.
Vi spiller hver tirsdag, og du kan komme, så tit du har tid og lyst.
Igen i år har vi 2 starttider: - starttid kl. 9.30 fra hul 1 og gunstart om eftermiddagen jf.
matchprogrammet.
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 en time før matchstart. Du kan dog altid komme
med, hvis du er mødt i klublokalet senest et kvarter før gunstart.
Ved specielle matcher og arrangementer skal der dog ske forudgående tilmelding.
Vi har igen i år en sæson med sjove og spændende spilleformer og præmier til hver match.
Åbningsmatchen den 28. marts 2017 starter kl. 16.30. Efter matchen får vi suppe à la Karin. Efter
matchen vil Jesper lave en regelgennemgang og afholde modeshow med det sidste nye forårsdress.
Indskud i LS på 100 kr. betales til åbningsmatchen.
Ladies Section tilbyder alle sine medlemmer 3 x træning med Jesper. Træningsforløbene er den 6., 20.
og 27.4 kl. Der kan deltage 12 på hvert hold. Hvis interessen er stor, vil der være træningsforløb kl.
10, kl. 18 og kl. 19. Du får 3 x træning for 50 kr. Træningsforløbene er planlagt i GolfBox, så du skal
tilmelde dig her senest 20. marts 2017. Alle tilmeldte vil få besked snarest efter tilmeldingsfristen.
Udflugten er planlagt til den 29. april - turen går til Kaj Lykke i Bramming.
Venskabsmatchen om Skovtrolden afholdes i år i Brande den 16. maj, så vi må i skarp træning og vise,
vi er på hjemmebane.
Igen i år vil vi samle penge ind til støtte for brystkræft og deltager derfor i Pink Cup den 13. juni. Vi
afholder matchen en tirsdag, men den er åben for alle, så tag mænd og veninder med, så vi kan få
samlet penge sammen til kampen mod brystkræft.
Venskabsmatchen med Trehøje pigerne afholdes i Trehøje - det er den 8. august.
I år har vi besøg af Mens Section. Matchen foregår den 15. august.
Traditionen tro byder vi igen i år på weekendtur. Turen er under planlægning og går til Benniksgård,
nærmere herom senere.
Den hyggelige ”hygge” match med efterfølgende fest forventer vi at afholde lørdag den 30. september.
Vi er så heldige at have sponsorer til flere af vores matcher, så vores motto er – støt vore sponsorer –
de støtter os.
Matchprogram for 2017 og Ladies Sections vedtægter er også vedlagt mailen.
Venlig hilsen
Captain Kirsten Egelund Pedersen, 2144 3056, Kirsten_egelund_pedersen@hotmail.com

