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Bestyrelsen
Midt i den tørreste sommer i nyere tid, står vi nu også midt i sæsonen. 
Forårssæonen har navnlig budt på rigtigt fine sportslige resultater. Vores førstehold ligger
til oprykning til 3. division og mangler blot en enkelt sejr i sidste runde af
Danmarksturneringen. Den spilles i weekenden den 18./19. august - så kom og se vore
bedste spillere kæmpe for oprykning.   
Også vores regionsgolfere har leveret fornemme resultater. Hørsholm har vundet C-
rækken, Senior C-rækken og Super Veteran B-rækken, hvilket betyder deltagelse i
regionsfinalerne senere på året. Det er en glæde at se Hørsholm virkelig markere sig -
både hos eliten og bredden.   
Efter sommerferien byder vi på den årlige Fødselsdagsturnering (læs mere herom
andetsteds i nyhedsbrevet), og naturligvis også på Klubmesterskaberne. Endelig lægger
Hørsholm bane til en af oprykningsturneringerne i Danmarksturneringen, så der bliver
masser af god golf i anden halvdel af sæsonen.   
Bestyrelsen begynder nu snart planlægningen af næste sæson. Så hvis du går rundt med
en god ide, eller bare gerne vil yde en indsats for klubben, vil vi altid gerne høre fra dig.
Vores kontaktoplysninger kan findes på hjemmesiden.   
Slutteligt vil vi ønske alle medlemmer en god sommer - forhåbentlig med en masse golf;
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hjemme i Hørsholm eller som greenfee-gæst rundt om i sommerlandet.

Kommende aktiviteter

 
Lerbækgaard Pokalen 2019 søndag den 2. september

Så er den her igen. Årets turnering med det store præmiebord.        
 

Individuel 18 hullers stableford turnering og holdturnering max hcp 36. 
Tilmelding individuel eller sammen med dem du ønsker at spille med.
Holdturneringen er på tværs af grupperne.
Gunstart kl. 9.00 på Øst - Nord banen.



De 10 første tilmeldte hold af 4 kan selv vælge starthul. (Endelig
bekræftelse af starthul når deltagergebyret er betalt)
Tilmelding via GolfWorks senest 29/8 efter først til mølle
Tilmeld dit hold i Restaurant Lerbækgaard eller i sekretariatet på mail:
post@hoersholm-golf.dk.

Turnerings fee: 
18 huller Fuldtidsmedlemmer kr. 395,- 
9 huller/hverdagsmedlemmer kr. 495,- 
Gæster kr. 595,-.
 
Turneringsfee inkluderer:
Matchfee, Greenfee, Morgenbuffet, Baneservice og Frokostbuffet.

Udsalg Udsalg Udsalg   
Fra mandag den 16.07 starter vi vort store udsalg.

Spar 40% på alt beklædning
35% på alle sko
15% på alt Callaway udstyr 2018 modeller som er på
lager
40% på alt Callaway udstyr før 2018
30% på alt Wilson udstyr
30% på alle bags
30% på alle trækvogne
15% på alle El-vogne

Husk vi har altid gode tilbud på udvalgte bolde. Vi glæder
os til at se dig og fortsat god sommer.

Vi glæder os til at se dig i shoppen  
/Alan Shoppen

Aktiviteter Juli og August
 
Juli

1.  Brunch Buffet kl.11-14

4.  Grill på Terrassen kl.18-20.30

https://www.lerbaekgaard.dk/CustomerData/Files/Folders/7-flyers-2018/65_brunch-buffet-lerb�kgaard-2018.pdf
https://www.lerbaekgaard.dk/CustomerData/Files/Folders/7-flyers-2018/68_grill-aften-juni-juli.pdf


6.  Fiske-Skaldyrsbuffet kl.18-21

8.  Brunch Buffet kl.11-14

11. Grill på Terrassen kl.18-20.30

18. Grill på Terrassen kl.18-20.30

22. Brunch Buffet kl.11-14

25. Grill på Terrassen kl. 18-20.30

August

3.  Fiske-Skaldyrsbuffet kl.18-21

4.  Open Air Koncert i Gårdhaven - Viggo Sommer - Køb billet her

5.  Brunch Buffet kl.11-14

12. Brunch Buffet kl.11-14

15. Helstegt Pattegris på gården kl. 18-21

18. Open Air Koncert i Gårdhaven - Sko/Torp - Køb billet her

19. Brunch Buffet kl.11-14

22. Helstegt Pattegris på gården kl.18-21

26. Brunch Buffet kl.11-14

 
Velbekomme
Peter Mikkelsen

Sensommerens træningsmuligheder
 
Vores tre trænere Iben, Peter og Jesper er klar til sensommeresns træning. Læs mere
under hver enkelte træner
 
Peter Jeppesen 

Jesper Kjærbye 
 
Check også Jesper Kjaerbye Golf på Facebook.
 
Iben Tinning

Yderligere info om golftræning og tilmelding findes på vores hjemmeside her... 
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Matchtur med Alan og Profil Rejser

Tag med på en dejlig matchtur til La Manga Club
d. 19. - 26. oktober med Alan Simon-Mogensen fra
Hørsholm Golf.  
La Manga Club ligger en lille times kørsel syd for
Alicante Lufthavn. Det dejlige resort er beliggende tæt
på den smalle halvø La Manga, der dels grænser ud til
den store indsø Mar Menor, og dels grænser ud til
Middelhavet. I dette smukke område er tre rigtigt
gode golfbaner placeret, hvor en masse god golf
venter på at blive spillet.  
Der er planlagt 5 runder golf i ugens løb. 
Evt. spørgsmål rettes til Alan på shop@hoersholm-
golf.dk.     
Læs mere om matchturen her...

Hellere langsomt rig end hurtigt fattig

I Stonehenge fravælger vi investeringer med høj risiko og
stræber i stedet efter stabile og positive afkast. Vi
tilbyder en velsmurt investeringsmotor i form af en
børsnoteret investeringsforening, der sikrer dig gode
langsigtede investeringer. Du kan derfor foretage
investeringen direkte i din netbank – nemt og billigt.
Lyder det som noget for dig, så kontakt mig, så vi
sammen kan finde ud af, om Stonehenge bør udgøre en
del af din investeringsportefølje. Jeg kan træffes på 3113
0066 eller tb@stonehenge.dk, og jeg kommer jævnligt i
Hørsholm Golf, hvor vi også kan få en sludder.

Læs mere om Stonehenge her...

NB! 
Som medlem af Hørsholm Golf ved jeg, at alle golfere
elsker at konkurrere – enten mod andre eller mod sit
eget handicap. Så hvis du holder et møde om dine
investeringer med mig inden udgangen af oktober,
kommer du med i lodtrækningen om en frokost for 2 på
Restaurant Lerbækgaard.
 
/Thomas Beltner, Stonehenge

https://www.hoersholm-golf.dk/wp-content/uploads/2018/07/Uge28_La-Manga-Club_HoersholmGK_v01.pdf
http://issuu.com/trykpartner/docs/66237_stonehege_brochure_a5_tk_web?e=1159082/56623329


Hørsholm Golf A/S - Grønnegade 1 - 2970 Hørsholm - Website

Du modtager denne e-mail fordi du er tilmeldt vores nyhedsbrev.

Frameld dig dette nyhedsbrev
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