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Albatross Newsletter #4
 

Vážení členové, 

v tomto emailu naleznete nejnovější informace z našeho hřiště.

 

 

Svítání na Albatrossu

chtěli bychom připomenout, že další ročník tradičního "Svítání na Albatrossu”
se koná již 19. 6. Začněte nejdelší neděli v roce golfem! Kapacita se již
naplňuje, a proto bychom chtěli zájemce poprosit o včasné přihlášení.

Před hrou vás čeká malé občerstvení a ve 4:50 startujeme formou canonu. Po
hře pro vás bude připravena vydatná snídaně v restauraci.

Registrace je možná na serveru ČGF zde nebo na recepci klubu.

 

 

Ryder Cup s Greensgate a Penati

Blíží se termín prvního rydercupového utkání s týmem s Greensgate, který se
koná 25.6. od 10:00 na našem hřišti.

Proti týmu Penati nastoupíme 15. -16. 7. na jejich hřišti. Zde jde o
dvoudenní zápas, ubytování je již zajištěno.
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dvoudenní zápas, ubytování je již zajištěno.

Prosíme hráče, kteří mají zájem se akcí zúčastnit, aby kontaktovali Stanislava
Lisnera na 725 998 000.

 

 

 Údržba hřiště

Chtěli bychom připomenout pomalu se blížící pravidelnou údržbu hřiště, která
bude prováděna v týdnu od 27. 6. do 30. 6.

Během tohoto týdne od pondělí do čtvrtka bude hra možná vždy jen na jedné
devítce a hru lze rezervovat pouze přes recepci klubu, buď telefonicky, nebo

emailem. Online rezervace budou na tyto 4 dny vypnuté.

Letos se soustředíme na greenech na zlepšení filtrace a boj s plstí za využití
pískových infúzí a následného zapískování povrchu.

Na fervejích proběhne prořez za využití nového stroje Verti Quake a poté opět
lehké zapískování.

V semi-roughu budeme také využívat techniku vertikutu pro zlepšení vrchní
částí půdy.

Tyto práce jsou nezbytné pro udržení kvality hřiště a předem se omlouváme za
lehce snížený komfort v jejich důsledku. Hřiště se však rychle zregeneruje a

budete tak moci hrát na povrchu ještě lepším než před tím.

 

 

33. Mistrovství Maďarska Seniorů

Na našem partnerském maďarském hřišti Zala Springs Golf Resort se letos
bude konat 33. Mistrovství Maďarska Seniorů. Turnaj se bude hrát od 13. do

15. září a chtěli bychom vám tímto předat pozvání na tento turnaj.

Do turnaje je možné se přihlásit na emailu info@seniorgolf.hu.

Více informací naleznete v přiloženém dokumentu.

 

 

Dětské kempy téměř vyprodané

Letní golfové kempy se nám již rychle blíží a kapacita je již téměř naplněna.
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Letní golfové kempy se nám již rychle blíží a kapacita je již téměř naplněna.
Pro děti je připravený bohatý program od 9:00 do 17:00 včetně stravy a

pitného režimu.

V případě zájmu o zbývající místa vás prosíme o zaslaní emailu na
zelinkova@albatross.cz.

Aktuální stav kurzů:
11. - 16. 7. 2022 – vyprodáno

25. – 29. 7. 2022 – 3 volná místa
1. – 5. 8. 2022 – vyprodáno

22. – 26. 8. 2022 – 2 volná místa

 

 

Tipsport Ladies Open

Vrcholový dámský golf zamíří 24. – 26. 6. do Česka. Na Berounském hřišti se
bude konat turnaj ze série Ladies European Tour pod názvem Czech Ladies
Open. V turnaji se objeví až 10 českých hráček v čele s Klárou Spilkovou,

Kristýnou Napoleaovou, Terezou Meleckou a Sárou Kouskovou.

Přijďte české hráčky podpořit a podívat se na skvělý golf. Více informací
naleznete na www.czechladiesopen.cz 

 

 

S přáním hezkého dne,

Albatross Golf Resort Team 

 

 

   
Albatross Golf Resort

U Hřiště 162
267 16 Vysoký ÚjezdČeská republika
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