
 
 

 

Nyhedsmail 31.3.2022 

Foråret står for døren og vi byder, som tidligere skrevet officielt velkommen til den nye sæson søndag den 

3. april. – HVOR VI DOG GLÆDER OS TIL DEN NYE SÆSON – VARMEN KAN KUN KOMME FOR LANGSOMT. 

På dagen vil Juniortræningen begynde kl. 9 – vi håber at det bliver med golf og ikke sneboldkamp. 

Kl. 10 – 11.30 vil der være intro forløb for en del nybegyndere som skal i gang med sporten – der starter 50-

60 nybegyndere op. Det er jo dejligt at vi kan fortsætte med at tiltrække nye golfere til sporten.  

Derfor vil vi også om kort tid få brug for mentorer som kan være med til at føre disse ind i vores 

vidunderlige sport. 

Kl. 12.00 – 13.00 er der ”kom og hils på” Daniel (Coach) og Chris (som er startet som en del af 

golfadministrationen) 

HJÆLP SOM MENTOR – PLEASE  

Vi vil gerne opfordre alle, der skulle have lyst, til at melde sig som Mentor. 

 Er du i blandt dem så send os en mail med dit navn og medlemsnummer til Benny Simonsen på 

Benny.simonsen@mail.dk   

Din indsats vil blive/bliver værdsat. 

Ligeledes kommer vi også til igen at kører ”kom og snus til golf”/Leads hold hvor vi også får brug for hjælp 
til at tage disse med ud på en kort tur på banen – også her får vi igen brug for hjælp til at tage god hånd om 
disse nysgerrige og forhåbentlig kommende nybegyndere. 
 

 

Kurser og lektioner  

Daniel Cole starter op på søndag den 3. april, som I har set er der allerede sendt en kursusoversigt ud hvor 

mange af jer allerede har booket ind. Der vil løbende blive udbudt nye kursushold og træningslektioner. 

I skrivende stund er vores ”Slå din driver længere” kursus den 18/4 (K10) fuldt booket og der er flere af 

holdene som er tæt på at være fyldt. Så tøv ikke med at booke jer ind på kursus eller træning via 

Langesoegolf@gmail.com  

 

Banestatus 

Golfbanen er langsomt ved at vågne fra sin vintersøvn og greenkeeperne er godt i gang. Alle maskiner er 

blevet gennemgået og står nu klar til sæsonen. Banen er også blevet klippet/slået ganske forsigtigt et par 

gange og generelt har banen klaret vinteren godt derfor står banen rigtig pænt for årstiden.  
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Dog oplever vi lidt udfordringer på greenen på hul 10 som hvor kraverne jager deres ynglings snack 

(stankelbenslaver) og det går desværre ud over greenen. Dette skulle dog gerne løse sig i takt med at vejret 

bliver bedre/varmere og det eneste vi i øjeblikket kan gøre ved det er at topdresse skaderne løbende.  

For at imødekomme flere af de våde områder er vi begyndt at etablere en del punktdræn – vi borer huller 

dybt ned som fyldes med sten i en speciel størrelse hvorefter der lægges fibertex på for igen at have et lille 

lag sten og igen fibertex inden at der lægges vækstlag (jord) ovenpå hvori der sås græs – dette vil betyde at 

vandet i de områder vil trække ned i hullerne og dybere ned i jorden. 

 

Fitting dage  

Det er vigtigt for os at I får mest muligt ud af jeres golfspil, derfor har vi igen i år aftalt med PING som vil 

komme og afholde to fitting events her i foråret. Den 21/4 og 22/6 vil det være muligt at bestille tid til 

fitting og i samme forbindelse få et skarpt tilbud på PING´s kvalitetsudstyr. 

Det vil være muligt at booke 30 min sessioner mellem klokken 13.00-17.00 både den 21/4 og 22/6.  

Tidsbestilling skal ske på mail langesoegolf@gmail.com - Skriv ”Fitting” i emnefeltet.  

 

Kontingent regulering   

Med baggrund i den stigende omkostninger – specielt diesel og gødningspriserne stikker (som alle ved) helt 

af vi har i lighed med de fleste golfbaner valgt at lave en mindre regulering kontingenterne – et senior 

kontingent vil stige med 75 kr. per halvår. 

De nye satser pr. halvår pr. 1/7 bliver: 

Fuldtids – 3.375,-  

Ung senior – 2.500,- 

SU-berettigede – 1.995,- 

Junior 15-18 år – 1.125,- 

Junior 10-14 år – 565,- 

Langdistance – 1.690,- 

Flex-medlem – 1.380,- 

 

Race to Malaysia  

Klubben vil i år ligge bane til Race to Malaysia, dette sker den 27/5 hvor I, som medlemmer kan deltage til 

en speciel pris - dette vil give jer mulighed for at komme med til Malaysia og spille finale runde såfremt I 

vinder en af afdelingerne.  

Tilmelding via https://tourentry.golfbox.dk/?cid=3347403 

 

Åbningstider i shoppen  
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I år vil vi arbejde med minimums åbnings/bemandingstider i shoppen i Douglashuset. Det vil betyde at vi 

garanterer jer at der er åbent i nedenstående tidsrum. 

Dette betyder på ingen måde at vi ikke vil være der en masse timer ud over de faste minimumstider da vi vil 

bestræbe os på at være så meget som muligt til stede i klubben når I og jeres golfkammerater skal ud nyde 

naturen og golfens udfordringer.  

Skulle vi opleve at behovet og tidspunkterne er anderledes vil vi i løbet af sæsonen tilpasse dette – hvilket, i 

givet fald, vil blive meldt ud på mail, FB og vores hjemmeside. 

Minimums/bemandingstiderne vil fra uge 14 være: 

Onsdag 15.30-18.00 

Torsdag 15.30-18.00 

Lørdag 9.00-15.00 

Søndag 9.00-15.00 

Skulle der opstå akut behov for hjælp uden for tiderne så kan der stadig altid ringes på det telefon nummer 

som står på døren også løser vi normalt hurtigt problemet. 

 

Med mange hilsner 

Team Langesø 

 

 


