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REE GOLF – klar til sæsonen med nogle nye ændringer
DGU har ifølge reglerne gen-ratet vores bane og gjort den en anelse lettere end hidtil. Det kan
betyde, at nogle mister et slag (SPH), hvilket vil fremgå at de nye konverteringstabeller. Ændringen
iværksættes i løbet af fredag den 25. marts. Hold derfor godt øje med scorekortet.
Samtidig har vi også valgt at ændre på banens index, altså sværhedsgraden på hullerne.
Ud fra 140.000 indberettede scores på banen
viser det sig, at 10 huller vil ændre index. Dette
iværksættes samme dato.
Det betyder, at baneguide og infoskilte på
teestederne bliver ændret. Samtidig går vi væk
fra, at pin-placering vises som 1, 2, 3 eller 4.
Greenkeeperne vil i stedet placere flaget på hver
enkelt hul ud fra aktuelle forhold. Denne pinplacering kan ses via den digitale – og gratis –
baneguide på GLFR.
Måske når vi ikke, at få det hele klar til den 25. marts, så hold derfor øje med dit scorekort.

ProBox24 – klar til både gæster og medlemmer
Så lykkedes det endelig at få vores ProBox24 op at køre.
ProBox24 samler alt det, man har brug for under en golfrunde i én selvbetjeningsautomat, herunder håndtering af alt omkring greenfe, samt nøgler
til vores buggyer og scootere. Derudover er det også muligt at købe en
baneguide, REE GOLF logo-bolde etc.
ProBox24-konceptet letter den daglige administration på greenfee-området
og giver muligheder for på sigt også at kunne håndtere vores simulatorer
samt træningsbolde på Driving range og meget mere.
Mens vores gæster skal benytte ProBox24, så skal klubbens medlemmer fortsat bruge den
”gamle” skærm til check-in og udskrivning af scorekort. Det betyder mindre kø inden runden, og i
løbet af kort tid udskiftes denne skærm med en ny, således at hele vores Check-in område
præsenterer sig pænt, når man kommer ind i klubhuset.

Hjælp os med at gøre banen forårsklar – Frivillig arbejdsdag, 26. marts
Greenkeeperne har haft travlt på banen i løbet af vinteren, hvor der er
fældet træer, lagt nye dræn, lavet nye stier og meget andet. Men vi har
brug for lidt hjælp med de sidste opgaver, så banen er helt forårsklar.
Den 26. marts – på en forhåbentlig solbeskinnet lørdag formiddag –
starter vi med fælles morgenmad på Greenkeepergården kl. 08:00, hvor
Ole fordeler opgaverne.
Vi afslutter med lidt hygge og grillpølser ca. 11:30. Tilmelding via Golfbox under Klubturneringer.

Kend din Hjertestarter
REE Golfklub har en hjertestarter – men mon alle er klar over, hvor den er,
og hvordan den fungerer?
Kom ud og hør mere, når Nordkystens Livredningstjeneste besøger klubben
og på et par timer giver en kort teoretisk gennemgang af hjertestarteren samt
algoritmen for førstehjælp.
Efterfølgende bliver der mulighed for at prøve hjertestarteren i praksis og for
at stille spørgsmål. Det foregår dels onsdag den 6. april kl. 9 – 11 og fredag
den 29. april kl. 14 – 16, og det er gratis at deltage.
Der er begrænsede pladser, så tilmelding er efter ”først til mølle” princippet.
Tilmelding senest den 30. marts til mette@reegolfklb.dk
Hvis du ikke kan deltage i et af ovennævnte kurser, så er her er link til, hvordan man bruger en
hjertestarter: https://hjertestarter.dk/saadanredderduliv/saadan-bruger-du-en-hjertestarter

Husk ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen finder sted i klublokalet over Caféen, torsdag den 31. marts kl. 19:00.
Læs dagsorden og beretninger på hjemmesiden under Klubben/Bestyrelsen.

Husk Royal Unibrews Åbningsturnering, lørdag den 2. april
Vi spiller Texas Scramble, og efter runden byder klubben på gratis forplejning i form af sandwich.

Husk at forny din Bold-Chip
Du kan finde priser på de forskellige muligheder for Bold-Chip på
https://reegolfklub.dk/traeningsbolde/

Med venlig hilsen, og ønske om god golf i det skønne forår ☺
Kjeld Birch, Formand

”Golfers For Ukraine” er startet af UNICEF og støttes bl.a. DP World Tour, R&A,
PGA, LPGA og LET. Golfere fra hele verden har pt doneret over 700.000USD.
https://golfersforukraine.com

