
Medlemsnytt 2020-14
2020-04-23

Till medlemmar och personal på Degeberga-Widtsköfle Golfklubb

Ansvarig utgivare är Georg Krantz, redaktör Christina Lindberg

Träffpunkt DWGK startar 29/4
Golfspel utan tävlingsmoment för oss som vill spela golf som motion och trevligt sällskap.
Du är kanske ny på golf och vill ut och spela eller inte har någon att spela med.

Kom onsdagar kl 17.20, samling vid klubbhuset. Vi går ut och spelar på Slottsbanan kl
17.30. (9-hål)

Varje vecka finns en golfvärd som följer med ut och spelar tillsammans med er som kommer.



Ingen anmälan innan.

Vi spelar varje helgfri onsdag maj - augusti

Välkommen till TRÄFFPUNKT DWGK

För frågor: info@dwgolfklubb.se
eller ring receptionen 044-355035

Årets etiketter och Skepparslövskortet
För dig som betalat årsavgiften finns årets etikett (2020) att avhämta i receptionen. För dig som är
berättigad till Skepparslövskortet finns det också att avhämta. I årsavgiften ingår också 10 hinkar
att använda på rangen. Passa på att ladda dem på Solokortet. Svinga sen lugnt!

Styrelsen informerar
Soligt årsmöte

Årets årsmöte genomfördes utomhus, med anledning av rådande smittorisker, i strålande solsken.
Det 25-tal medlemmar som slutit upp kunde konstatera att bokslutet även detta år visade ett
positivt resultat före avskrivningar, men negativt resultat när även avskrivningarna räknats in.
Betyder att klubben naggar ytterligare på det egna kapitalet. Årsmötet beviljade styrelsen
ansvarsfrihet.

Ordförande redogjorde också för de effekter som den rådande pandemin kan få på årets resultat,
och vilka åtgärder som hittills vidtagits för att mildra detta. Framgår också av förra Medlemsnytt.

I anslutning till Årsmötet förrättades också prisutdelning för Lille Brink cup 2019, där Göran
Engzell är generös sponsor. Ullastina Qronkvist hyllades som segrare. Grattis!

(Bilden ovan är ifrån årsmöte och prisutdelningen för Lille Brink)
(Bilden nedan visar prisbordet för Lille Brink)

Träningar med pro Måns Lundberg
Juniorgolf - terminstart lördag 18 april kl 17.30-19.00 
(Medföljande föräldrar får gratis rangebollar och fritt spel på korthålsbanan tiden då
juniorträningen pågår.)

Paragolf - terminstart måndag 20 april kl 10.00-12.00

Medlemskurser på Degeberga 2020 
(Gratis för medlemmar!) 

Lördagar kl. 12.30-13.25
Den 25/4, 2,5, 9/5, 16/5, 23/5 och den 30/5.

Måndagar kl. 16.30-17.25
Den 27/4, 4/5, 11/5, 18/5, 25/5 och den 1/6.

Anmälningslista sker på tavlan in till receptionen. Här gäller max 8 deltagare/tillfälle.

Anmäl dig till årets Partävling 2020
Matchspel i Foursome 9 hål



Öppen för kombinationer av alla medlemmar
Anmäl dig i par eller själv, så sätter vi ihop lag
Vi spelar med handicap efter summan av parets antal slag enl. slopetabellen delat med 2.
Gruppspel med 3 – 6 lag/grupp, där alla möter alla i serieform under v. 21 – 28.
Utifrån anmälningarna, delas lagen in i lämpliga grupper t ex damer, herrar el mixade par, med
viss hänsyn till hcp.
De två bästa lagen från varje grupp går vidare till slutspel v. 29 – 32.

Segrande par blir årets KLUBBMÄSTARE i FOURSOME.

ANMÄLAN senast den 15 maj
Läs mer om partävlingen

Anmälan till info@dwgolfklubb.se     
044-355035

Anmäl dig till Lille Brink Cup 2020
Vår populära matchspelstävling för medlemmar i DWGK som pågår över hela säsongen.Lille Brink
har Göran Engzell som sponsor.
Vi hoppas på många deltagare.
Anmäl dig i receptionen, där finns en lista! eller via mail:  info@dwgolfklubb.se, senast den 15
maj.
Tävlingsavgift 100 kr

Vilken härlig förmån vi har att Golf är öppet i Corona tider! Ta vara på varandra, håll en
klubblängs avstånd. Vi ses på banan!
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