Frivillighetsbanken
Frivillige er de som driver en klubb. I en hektisk hverdag kan det være
vanskelig å melde seg som frivillig da man ikke vet hvor mye man faktisk
forplikter seg til gjennom året. Dette har vi nå gjort noe med. Vi har
opprettet Frivillighetsbanken, en fleksibel måte å bidra på i egen klubb. Vi
har delt dette inn i 3 grupper:
-

Marshall / Starter i helger = Ønske medlemmer og gjester velkommen ute på banen.

Fadder = Introdusere nye medlemmer til klubben ved og gå runder sammen etter
VTG Kurs
Øvrige = Her er den fleksible løsningen for de som kan bidra når det passer. Det vil
bli tatt kontakt etter behov.

Alle som melder seg som frivillig vil få tildelt 3 stk. greenfeebilletter til eget
bruk. Det er en fin måte å ta med venner og bekjente på for å vise frem
Borre Golfbane. Det vil være trekninger og konkurranser for alle som er
med i frivillighetsbanken. Det kan være alt fra fritt spill på andre baner til
middager på kroa. Første trekning skjer allerede i Mai. Ta kontakt med vår
nye klubbsekretær Tor Lind på mobil 46 50 00 06 eller epost XXXXX@XXX
om du vil være med å bidra i klubben.

«Ta med en framtidig golfer»
Alle medlemmer i Borre Golfklubb har nå muligheten til å invitere
framtidige golfere på en introduksjon til golf helt gratis!
Hva er dette?
Jo, du vil kunne ta med så mange du vil til en intro av golf. Du vil få bruke alle
våre treningsfasiliteter helt gratis, inkludert driving range.
Hvordan funker dette?
Du vil få utdelt rangekort og utlånskøller i Proshop til deg og dine gjester ved
oppmøte.
Hvor mange kan jeg ta med?
Så mange du vil, men på grupper over 10 personer kan det være lurt å si ifra på
forhånd så vi kan ha alt stående klart til dere.
Hva om man vil ha mat & drikke servert også?
Ingen problem, vi har en kjempefin Golfkro med god mat og drikke. Dette har
naturligvis en kostnad, og det kan lønne seg å si ifra på forhånd om dere er en
større gruppe.
Hvem kan jeg egentlig ta med?
Alle du kjenner! Det kan være alt fra en golfkveld med jobben, kompiskveld
eller bekjente og familie du gjerne kunne tenke deg og spille golf med

Hva skjer etter vi er ferdig?
Vi har laget opp et lite infoskriv som vi setter stor pris på om deles ut til alle
som er med. Her vil det være info om kurs og kontaktpersoner i klubben.
Vi gleder oss til og se resultatet av dette, og vi håper så mange så mulig
benytter sjansen til å invitere fremtidige golfere. Og helt avslutningsvis vil
jeg gi dere 2 spørsmål og tenke på:
1. Kjenner du noen som du tror har lyst til å spille golf?
2. Hvordan startet du å spille golf?
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