NYHEDSBREV 2 GGK
Kære medlem:
Først, velkommen til de mange nye medlemmer i GGK. Corona krisen har fået folk ud af huse
og ud i naturen. Mange har genopfundet golf sporten, som en fritidsbeskæftigelse med høj
livskvalitet. Denne tendens synes at fortsætte i 2021.
Helt unikt for vort anlæg i Rø med 2 golfbaner er at vi på intet tidspunkt har oplevet at
anlægget har måtte melde udsolgt mht ønske om reservation af en golftid. Dvs vor kapacitet
er på nuværende tidspunkt langt fra udnyttet. Det gør det nemt at få tider til golf, modsat
mange golfklubber f.eks. i NordSjælland.
Banerne hvor medlemmer af GGK jo har hjemmebane på New Course har hele sommeren og
her i efteråret stået super flot, takket være vor green keeper stabs betydelige arbejde.
Lidt malurt i bægeret er dog green på hul 15 på Old Course som ikke er blevet færdig, dvs vi
spiller til et provisorisk hul. Det er uacceptabelt på den lange bane og vi regner da med at
hullet er klart til sæson 2022.
Et andet problem er greens på New Course som fremtræder lidt slidte, mangler græs. De er
angrebet af svampen dollar spot hvor behandlingen er prikning/luftning så meget som muligt.
Forhåbentligt kommer dette på plads snart.
Sommeren har budt på dels klubmesterskaberne 4 – 5. September hvor begge mestre fra
2020 forsvarede deres mesterskab med held. En hyggelig week-end med fællesspisning.
Et nyt initiativ fra medlemmerne har været en gennemgående turnering på sidste lørdag i
måneden, i alt 6 gange. Tilmelding har været på GolfBox og information om aktiviteten har
været givet på FaceBook/Gudhjemgolferne samt så hjemme siden for klubben. Socialt har
spilledagene været præget af super socialt samvær og flotte præmier inkl. fra sponsorer.
Turneringen har været ledet med stor succes af Inge og Kurt Horsner. Mange tak til disse 2
ildsjæle som har påtaget sig at fortsætte, og udvikle konceptet næste år.
Facebook siden gudhjemgolferne er et sted hvor man kan annoncere efter andre medlemmer
at spille sammen med.
Vi er en klub i udvikling:
Vi har aldrig haft så mange medlemmer som nu.
Vi har opgraderet anlægget med bl.a. ny omklædning/bade faciliteter i de bestående huse som
også er blevet renoveret.
Bestanden af buggies er blevet væsentlig fornyet, og med +30 moderne buggies er vi klar til at
hjælpe alle som ønsker det (fraset måske under turneringer med mange deltagere).
Vore el-trollies til udlejning er alle blevet udskiftet til nye modeller.
Vi afholder i starten af juni en kanon turnering, DanCenter matchen. Tilmelding på
www.golfbornholm.dk. Her spilles golf 3 dage med frokoster og middage inkluderet, dvs vægt
på socialt samvær.
Vi har store planer med driving range som inkluderer installation af et T-Box anlæg (golf
simulator), indendørs center til vintertræning, overdækkede måtter på driving range.

Lidt konservativt fastholder vi personlig betjening i sekretariatet. Det skyldes bla. at vi gerne
vil lokke de mange golfspillere ind i vor golf shop som altid har 50% rabat på de fleste varer.
Økonomisk går det godt. Vi fik en kanon sæson i 2020, og synes også at komme ud af 2021
med et pænt overskud. Det skal gen-investeres i bl.a. driving range projektet samt forbedring
af vor maskinpark på green keeper gården.
En invitation: Har du lyst til at hjælpe klubben med frivillig arbejdskraft opfordres du til at
kontakte Carsten Hæstrup.
Vi vil gerne i kontakt med personer som kan hjælpe med bl.a. driving range projektet, det
være sig pensionerede håndværkere, eller blot folk med gå-på mod.
Sæsonen går på held i de fleste golf klubber. Her vil vi gerne minde om at vor hjemmebane
New Course er åben hele vinteren, med reservation i golfbox.
Mange hilsener
Jens Faber

Carsten Hæstrup
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