M Nyhetsbrev mars 07:Staende side

19-03-07

09:34

Side 1

NYHETSBREV - MARS 2007 - MANDAL GOLFKLUBB

Det skjer noe i golfklubben...

Kontakt

Vi åpner sesongen med ny hjemmeside. En mer allsidig
side med større muligheter for individuell tilpassning.

Det blir nå lagt inn ny linje til faxen slik at denne forhåpentligvis
vil fungere i fremtiden.

Det du nå holder i hånden er en miniutgave av gode gamle
Vallerøffen. Vi vet at mange ikke har tilgang til våre nettsider, og
sender derfor denne nyhetsbulletin direkte til deg, slik at du også
som medlem skal være oppdatert for å kunne benytte deg av
våre mange gode tilbud.

Vi åpner vår nye puttinggreen.

Vi åpner ny proshop med godt utvalg av utstyr og
tøy. Proshopen vil gi spesialtilbud til medlemmer og sponsorer
på klær og utstyr. Det skal lønne seg å være medlem i Mandal
Golfklubb!

Vi lager køller skreddersydde for d e g . Nytt av året er individuell tilpasning av utstyr for den enkelte spiller , slik at skaft,
grep og køllehoder spesiallages for DEG.
Prisen? Den vil overraske deg positivt!
Kafeteriaen vil utvide sortimentet til å tilby
toast/baguetter/nistepakker, samt varm sjokolade, capuchino
eller vanlig kaffe; alt til byens laveste priser. Vi vurderer også å
senke prisen på mineralvann.

Fra headpro

Det vil bli holdt en rekke lærerike kurs som garantert vil gi
deg større utbytte av golfspillet. Nærmere informasjon om
pakker og priser kommer ! ” Brush up your swing” og ta leksjoner
fra starten av sesongen. Erfaringsmessig er det rift om proen på
våren , så vær tidlig ute! Prisen på enkelttimer er uforandret. Det
gis også tilbud på brush-up pakker. Disse er billigere enn single
timer.

Verv en samarbeidspartner!

Vi går nye veier for å verve samarbeidspartnere.
Heretter vil våre samarbeidspartnere bli gradert etter nivået av
det samarbeidet vi kan få til,
d.v.s. at vi deler inn våre samarbeidspartnere i 4 kategorier
PLATINA
:
Over kr. 60.000,- i samarbeidsbidrag
GULL
:
”
25.000,- ”
”
SØLV
:
”
10.000,- ”
”
BRONSE

:

”

3.000,-

”

”

Platina betinger selvsagt størst innsats og rangeres som vår
hovedsamarbeidspartner.

Alle våre samarbeidspartnere vil bli presentert på våre nye
nettsider som snart er ferdige fra Sveindal Consulting.
Vi vil i den forbindelse legge mer vekt på hva våre partnere får
igjen for pengene de investerer. Ulike pakker vil bli presentert,
slik at vi håper på å høyne nivået både på sponset beløp og på
våre gjenytelser. Verver du en samarbeidspartner i en av de over
nevnte kategorier, vil vi belønne deg i forhold til hva avtalen
innbringer.

Vi endrer litt på telefonopplegget og vil benytte mobiltelefon i
større grad for å bli bedre tilgjengelig.
Daglig leder Jan Bævre treffes sikrest på
40 40 13 40.
Headpro Jarle Liland finner du på
40 29 02 80.
Greenkeeper Arild Nicolaisen på
91 59 67 14

Vår klubb vil i årets sesong benytte NGF coachingsystem.
Dette vil gi deg ny glød til bedre golfspill. OBS . passer for
spillere på alle nivåer. Kurs og informasjonsmøter vil bli holdt for
medlemmene. Følg med på videre info.

Vedlagte giro for innbetaling
av årskontingent

Giroen er fylt ut med to beløp- kontingent og spillerett. Du som
har deltatt med dugnad for klubben kan trekke den ifra med kr.
40,- pr dugnadstime, max kr. 800,-. DETTE BELØPET SKAL
IKKE TREKKES IFRA KONTINGENTEN MEN FRA
SPILLERETTEN, som også kan tjenes opp med å betale 10 stk.
greenfee a kr. 200.- (Se vedlegg om kontingenter).
Skulle giroen vise feil beløp, vennligst rett opp og gi oss (meg)
rask tilbakemelding slik at innbetalingen stemmer med KIDnr.

Annet

Husk at ditt GOBEXkort er aktivert. Alle kan spille og bruke
kortet. Nytt av året er at hcp-tellende runder må bestemmes
FØR spillet begynner. Mistet kort kan gjenskaffes mot et beløp
på kr. 75,-. Kortet kan, som før, i tillegg også brukes på ballautomaten. Forøvrig jobbes det stadig med utvikling av systemet og
spennende ting er på gang.

Nytt av året er at alle som skal spille på banen må registrere
seg før de går ut. Det gjelder både gjestespillere og medlemmer
av klubben. Begge protokoller ligger i klubbhuset (”greenfeebua”).
Det kan ikke poengteres nok: VI HANDLER HELST HOS
VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE. Det gir oss større troverdighet og et godt renomme, de som støtter klubben skal ha
noe igjen for det. Da er det lettere å verve nye partnere.

Klubbguiden er i rute og kommer i slutten av april-begynnelsen av mai. Den kan hentes på klubbhuset av de som bor
nærmest, øvrige medlemmer vil få den tilsendt.

En bønn til slutt; ta deg tid til å sende oss din mailadresse,
enten over nett eller telefon/fax. Det koster svært lite å maile
informasjon i forhold til å spandere porto på kontaktbrev, selv om
vi vil fortsette med å sende ut små informasjonsbrev til deg som
ikke har tilgang til mail og bor langt unna.
Styret, daglig leder, headpro og greenkeeper ønsker deg en god
golfsesong !
Se også baksida!
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Kontingent og innmeldingsavgift for 2007

Kommentarer:

(A)
Etter 1/9 betaler hoved-/bi-medlemmer kontingenten og spiller resten av året uten å betale greenfee/spillerett.
(B)
Knøtter må spille sammen med etablerte
spillere.

(C)
Innmeldingsavgiften må betales før man
kan få kjøpt spillerett. Innmeldingsavgiften
kan betales på følgende måte:
Betale kr 3 000 ved innmelding - har dermed
også betalt spillerett for året.
Ved innlevering av 15 stk greenfee-tagger i
løpet av året, og har dermed spillerett resten
av året.

(D)
Spillerett kan også betales ved innlevering av
10 stk. greenfee-tagger.
Ved å jobbe dugnad kan spilleretten for
påfølgende år skrives ned med maks kr 800,
beregnet etter kr 40 pr. dugnadstime.
Andre avgifter
Praktiske prøver inklusive baneprøven for
personer som har tatt teoriprøven andre
steder ogs om ikke skal bli medlemmer av
Mandal Golfklubb skal betale kr 350. Utfylt
kontrollskjema sendes til gjeldende klubb når
innbetaling er registrert.
Golfklubbens bankkonto: 6335 05 14378

Rom og oppbevaringsbokser

Rom for golfbiler/scootere, bortsetting og lading av elektriske traller.
Oppbevaringsbokser for golfutstyr
Som kjent er skapene for golfbagger/utstyr i kjelleren på klubbhuset fullt utleid.

Man vurderer å bygge et nytt hus med plass for skap, oppbevaring av golfbiler/scootere og elektriske traller, da slikt
utstyr pr. i dag er spredt rundt omkring på forskjellige steder.

Bygget skal i tillegg huse en del av de maskinene som i dag fører en kummerlig tilværelse inne og ute.
Kort sagt: vi har for lite plass.

Vi ønsker en tilbakemelding fra dere medlemmer om hvor mange av dere som har behov for skap og som ønsker å
leie i fremtiden. Leiekostnad pr. i dag er kr. 400,- + m.v.a. pr. år.
Vi ønsker å se om det er økonomi i prosjektet, da utleie vil være med på å finansiere bygget, som er tenkt oppført i
nærheten av klubbhuset og parkeringen.
Hvis du er interessert i noe av dette, kan du gi en tilbakemelding til undertegnede på tlf. 40 40 13 40

eller E-post: kontakt@mandalgk.no

Hilsen daglig leder
Jan Bævre
Mandal 18.mars 2007

