
Nyhedsbrev Mens Section Odder Golfklub 070721 

Hej alle medlemmer i MS


Så blev det sommer, og dermed også ferie for langt de fleste på et eller andet tidspunkt. 
Vi har heldigvis ikke mærket så meget til Corona i golfklubben her i foråret, udover at 
bymatcher og en enkelt månedsafslutning har været aflyst.


Da vi har en del penge på kontoen, opsparet igennem årene og p.g.a Corona, så har vi 
besluttet, at alle nuværende medlemmer i MS skal have en polo. På poloen kommer MS-
logo og Nybolig-logo. Nybolig sponsorerer som vanligt, så de giver et pænt tilskud til 
poloerne, så det er fantastisk! Tak! Det er denne polo —>


Poloerne skal selvfølgelig også bruges til de af jer, der skal med til Jutlander Bank Cup 
lørdag.d.4/9. Vi har forudbestilt størrelser, så det håber vi kommer nogenlunde til at 
passe, når I har bestilt jeres størrelser. Ellers må vi prøve at bytte lidt rundt, så det kan 
passe. Du kan udover fotoet se poloen hos Henriette, men hun har kun en enkelt 
størrelse. Hvis du har behov for det, så kan du hos Henriette prøve en anden polo fra 
Puma, så du kan finde den rigtige størrelse. Men mon ikke de fleste af jer allerede har en 
Puma-polo derhjemme, som I kan tage udgangspunkt i? Du kan/skal booke din størrelse 
på én af nedenstående måder, senest søn.29/7.:

* Send sms til Frank på 20607217 med størrelse og navn.

* Send mail til Frank på frankkroghhansen@gmail.com med størrelse og navn.

* Indsæt kommentar i facebookgruppen på dette link med størrelse.


Husk også: 
* at melde dig til vores fødselsdagsturnering i GolfBox, den afvikles fre.6.august.

* at vi ikke har reserverede tider i juli, og at vi i denne måned spiller stableford.


Bestyrelsen vil hermed ønske jer alle en god sommer og ferie!
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