NYHEDSBREV GGK
Kære medlem og specielt kære nyt medlem:
Først, velkommen til de mange nye medlemmer i GGK. Sæsonen 2020 har jo været ganske
mærkelig, men efterladt indtrykket af, at Corona krisen har fået folk ud af husene- og ud i
naturen, og genopfundet golf sporten som en fritidsbeskæftigelse med høj livskvalitet.
Aldrig har så mange spillet golf i Rø og aldrig har vi haft så mange medlemmer.
De mange nye medlemmer vi har fået er selvfølgelig udtryk for at Bornholm har oplevet
ekseptionelt mange besøgende, både som turister, sommerhuslejere men også folk som har
købt fast ejendom.
Vi vil med dette nyhedsbrev blot ridse op hvad vi kan byde på af aktiviteter til medlemmer i
GGK. Hermed håber vi , at de mange ny medlemmer vil forblive i klubben fremover og nyde
godt af de mange golfmuligheder i Rø.
GGK har et af landets billigste medlemskaber . Vi er ikke en eliteklub, men henvender os til
motionister, turister, familier, og om ikke andet så til folk som vil have et billigt DGU kort.
Ikke desto mindre tilbyder vi:
• En ret komplet golfklub med mange faciliteter og faktisk en sund økonomi!
• Egen 18 hullers bane (new course) som er svær men ualmindelig flot, beliggende i
Bornholms smukke natur
• 9-hullers bane i den smukke natur
• træningsanlæg med driving range og indspil
• renoverede omklædningsfaciliteter inkl. bad
• udlejning af buggies
• Lav greenfee på Rø old course 18 hullers bane, som nok er én af landets smukkeste
baner.
• Mulighed for at tilkøbe årskort til Bornholm golfklub i Rønne (1000 kr)
• Mulighed for at venner som I har med f.eks. i sommerhusophold kan købe ugekort til
frit spil både new og old course (samlet for én uge 1000 kr)
• Mulighed for at leje golfhuse på anlægget, f.eks. week-ends og på ugebasis
• Kommer I om vinteren har vi indendørscenter, og fra næste vinter får vi
indendørscenter (Tee-Box/trackmann) placeret på anlægget i Rø. Her kommer
trænings faciliteter og simulator golf
• Spiller I om vinteren er new course åbent hele året.
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Vi har en fantastisk pro træner Gary, som kan hjælpe Jer både personligt men også
med Fys-golf til dem med f.eks. skrøbelig rygge.
Gary har specielle holdtilbud som: børn, nybegyndere, kort spil m.m.m.
Fra sæsonen 2021 starter vi som noget nyt golf sidste lørdag i hver mdr. Hvor man blot
kan møde op og spille sammen med medlemmer. Det bliver annonceret på FaceBook
på de aktive medlemmers gruppe: Gudhjemgolferne
Samme Gudhjemgolfere kommunikerer nu på FB hvor man kan annoncere egen
golftider og efterlyse andre til at spille sammen med.
Vi informerer også løbende på FaceBook om ny aktiviteter, søg på Gudhjem Golf. Her
kan bl.a. se pro Gary i små træningsfilm så I kan få et indtryk af ham.
Forårstræning i Lunden, Klampenborg, København 5 dage i starten af sæsonen med
gratis bolde og træning af pro, og forhåbentlig Gary. Annonceres på vor hjemmeside og
på FB.
Vi prøver i 2021 at arrangere et golfarrangement med vægt på det sociale et sted i
København, nok i maj-juni. Nærmere om dette senere.
I løbet af sæsonen afholder vi flere turneringer som erfaringsmæssigt er meget
populære. Igen med vægt på socialt samvær. Det er bl.a. Dancenter match i maj,
klubmesterskaber i august (ren hygge), samt Bornholm Open i september.
Og så er der jo vor shop hvor stor set alle varer sælges med 50% rabat. Dette concept
har medført en meget stor omsætning, som giver mulighed for indkøb af nye varer, til
fortsat lav pris. Besøg shoppen!
Og så er der jo restauranten på anlægget – 19.hul - bare en oplevelse!

Vi glæder os til at se Jer i 2021. I behøver ikke vente til ”sæsonstart”, vi spiller allerede
flittigt på new course her om vinteren!
Vel mødt som medlem af vor herlige klub.
Jens Faber

Carsten Hæstrup
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