
Medlemsnytt 2020-15
2020-05-08

Till medlemmar och personal på Degeberga-Widtsköfle Golfklubb

Ansvarig utgivare är Georg Krantz, redaktör Christina Lindberg



Passa På - Först till kvarn - 
Sommarläger för juniorer
Årets sommarläger för juniorer kommer att anordnas den 20-23 juli. Det brukar vara väldigt
populärt och då vi har begränsat med platser har ni som varit med på läger tidigare eller är med
på lördagsträningarna förtur.

Så anmäl er här innan den officiella inbjudan går ut den 15/5. 

Självklart kommer vi att ta hänsyn till corona-situationen vid tidpunkten och kommer vid behov att
anpassa upplägget på liknande sätt som vid påsklägret. Kostnad för lägret 1 100 kr.
Juniorerna erbjuds också att köpa klubbtröjor till rabatterat pris. För juniorer i träningen eller på
läger kommer priset att vara 249 kr oavsett storlek (ordpris 299-499 kr). Testa storlek i receptionen
så gör vi en gemensam beställning. 

Träffpunkt DWGK - Onsdags kvällar
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)
Välkommen till TRÄFFPUNKT DWGK

Läs mer

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!

Öppettider reception och servering
Från och med 4 maj är receptionen öppen kl 09.00—14.00 varje dag. Telefontid på samma tider.

Finishgruppen startar
Finishgruppen som legat i träda ett tag startar upp igen i maj. Nu med Hans Nilsson som ledare.
Gruppen kommer  i första hand att bistå banarbetarna med sådant som de inte hinner på banan,
men också medverka till att klubbhusområdet hålls i skick, samt det som dyker upp efter hand.
Kontakta receptionen, det är trevligt att göra arbeten tillsammans och är mycket
uppskattat!
info@dwgolfklubb.se, 044-355035

Fortsätt hålla klubblängds avstånd
Smittorisken är fortsatt hög, så fortsätt hålla avstånd på banan och inte minst i reception och
servering. Om vi hjälps åt kan golfbanorna fortsatt vara öppna, så vi kan ägna oss åt denna
fantastiska sport!

Träningar med pro Måns Lundberg

https://dwgolfklubb.se/traffpunkt-dwgk/
mailto:info@dwgolfklubb.se


Medlemskurser på Degeberga 2020 
(Gratis för medlemmar!) 

Lördagar kl. 12.30-13.25
9/5, 16/5, 23/5 och den 30/5.

Måndagar kl. 16.30-17.25
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

Serveringen bjuder på alkoholfri öl. Välkommen att prova. Vi ses på banan!

https://dwgolfklubb.se/spela-tavla/tavlingar/partavling_matchspel-foursome/
mailto:info@dwgolfklubb.se
https://dwgolfklubb.se/spela-tavla/tavlingar/partavling_matchspel-foursome/
mailto:info@dwgolfklubb.se



