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ÅBENT HUS – indvielse af TrackMan® simulator

Vores store projekt med to nye TrackMan simulatorer er nu færdigt og taget i brug, så vi kan
tilbyde golfspil på alverdens baner i solskin – selvom det regner udenfor.
Vi fejrer færdiggørelsen af Simulatorrummet med en officiel indvielse og ÅBENT HUS, lørdag den
5. november, fra kl. 13-16.
Kom og deltag i Åbent Hus-arrangementet og bliv introduceret til spil på en af TrackMans over 200
baner eller bliv introduceret til, hvordan du kan effektivisere din træning ved hjælp af TrackMan
teknologien.
I dagens festlige anledning byder klubben på en øl, vand og chips i godt selskab med andre
TrackMan nysgerrige golfere.

Vinterregler
Vi har indført Vinterregler på banen, og det indebærer bl.a., at der ikke må køres med buggy og
scootere fra tirsdag den 24. oktober.
Den midlertidige lokalregel om lejeforbedring er ligeledes indført og husk, at det kun er i det
generelle område, hvor græsset er klippet til fairway højde eller kortere.
Her er der lempelse uden straf indenfor en køllelængde og ikke tættere på hullet.
Læs nærmere på vores hjemmeside:
https://reegolfklub.dk/vinterregler/

Turneringer i 2023
Turneringsudvalget siger tak til alle de mange, som deltog i årets turneringer, og vi håber at se
endnu flere næste år. Vi håber at kunne præsentere et nyt og spændende turneringsprogram i
starten af 2023.

Åbningstider i Sekretariatet i november
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 9:00 – 15:00
Onsdag kl. 9:00 – 16:00
Sekretariatet holder lukket den 7. – 11. november.

Romsmagning i golfklubben
Pibe Mølle Vin & Ost arrangerer en romsmagning i samarbejde med Café Pibe Mølle,
torsdag den 17. november kl. 19:00, i klubhuset.
Der serveres en let anretning og smagsprøver, mens romeksperten, Louis Hansen fra Mac Y,
guider os igennem A. H. Riises univers og historie, som er en fortælling, der vækker interesse hos
alle og enhver.
Billetter købes hos Pibe Mølle Vin & Ost eller bestilles via kontakt@pibemoelle.dk.
Prisen er kr. 350, og der vil naturligvis være tilbud på aftenens flasker ved køb eller bestilling.

Café Pibe Mølle
Åbningstider november i Café Pibe Mølle og Caféens køkken:
Mandag – torsdag og i weekenden kl. 11 – 17.
Fredag lukket.

Shoppen i november
Mandag lukket.
Tirsdag, onsdag kl. 10 – 16.
Torsdag kl. 11 – 17.
Fredag lukket.
Weekend kl. 9 – 14.

Vil du skifte medlemskategori?
Ønsker du at skifte medlemskategori til Fuldtid og dermed få adgang til 8 fritspilsbaner, 11
venskabsklubber og kan tage gæster med på REE GOLF med rabat, så husk at give besked til
Sekretariatet senest 31. oktober jvf. vores vedtægter §4.3.

Med venlig hilsen og ønsket om godt efterårsvejr til god golf.
Kjeld Birch, Formand

