VAD FÅR JAG FÖR MITT MEDLEMSKAP ?

St Ibbs golfklubb är en mycket social klubb, vi vill vara en Familjeklubb med aktiviteter och
tävlingar för medlemmar i alla åldrar. Medlemmar och gäster skall känna glädje i att spela
banan och besöka klubbhuset.
St Ibbs golfklubb har ett avtal med Vens golfbana AB, om att nyttja banan. Det är alltså Vens
Golfbana AB som äger banan och driver anläggningen. Vi arbetar dock mycket tillsammans för
det gemensammas bästa.
Som medlem i St Ibbs golfklubb får du förutom ett medlemskap i Svenska Golfförbundet, ett
rikt utbud av lokala aktiviteter. Du kan spela golf hela året på banan, men vårt golfår börjar med
årsmöte på långfredagen och sedan rullar aktiviteterna igång.
Vi har golftävlingar för alla:
Söndagstävlingar för alla medlemmar, vanligtvis söndagar maj-september
Tjejligan och Herrgolfen, för medlemmar över 14år, varje lördag april - oktober
Juniortävlingar, måndagar under juni – augusti
Familjescramble, utvalda söndagar under juli - augusti
Damtävlingar, tisdagar under juni – augusti
Herrtävlingar, måndagar under april – september
Venveckan, tävlingar varje dag under v 28 för medlemmar och deras gäster
Vintergolf för alla, varje lördag november – mars

Och ändå är tillgängligheten för eget spel på vår bana mycket stor!
Klubben har ett antal samarbetsavtal med närliggande klubbar om reducerad greenfee, för
aktuella uppgifter se fliken Samarbeten
Träningsmöjligheter för såväl juniorer och seniorer i grupp eller enskilt erbjuder vår tränare
Anders Olsson.

För juniorerna brukar vi anordna ett golfläger under påskveckan samt ett efter midsommar, se
juniorfliken för aktuell information.
Såväl damer som herrar brukar göra en utflykt under sommaren, ofta till Danmark men det kan
också vara en mer närbelägen klubb.
Vi spelar också seriegolf, H60, H70, D60 samt 2 lag i Skåneserien. Anmäl intresse till resp.
lagledare.
En Boulebana finns i ett hörn av parkeringsplatsen och medlemmar kan fritt låna klot i
receptionen.
Under vintern finns två pingisbord i klubblokalen, fritt spel efter Vintergolfen på lördagar
november – mars.
Ibland bjuder vi föredragshållare under sommaren och så har vi förstås vår årliga sommarfest!
Vi söker ständigt nya sponsorer till våra tävlingar och även till banans underhåll. Vill du bli
sponsor och åtnjuta ytterligare förmåner som t ex vår sponsordag, finns det flera möjligheter.
Ta kontakt med vår sponsorsamordnare Ulf Norrstam.
Ytterligare aktiviteter kan dyka upp så anmäl dig till vårt nyhetsbrev.
Sist men inte minst bjuder vi förstås på den naturliga samvaron och en klubbgemenskap, som
rankas bland de högsta i golfsverige!

Varmt Välkommen!

