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Albatross Newsletter #2
 

Vážení členové, 

v tomto emailu naleznete nejnovější informace z našeho hřiště.

 

Volby do Dozorčí komise – nový termín 3-5.6.2022
Vzhledem k tomu, že do původně oznámeného termínu voleb se nepřihlásil dostatečný

počet zájemců, rozhodlo Představenstvo klubu o vypsání nového termínu distančních voleb,
a to na 3-5. 6. 2022.

Žádáme tímto kandidáty do komise, aby kontaktovali Stanislava Lisnera telefonicky na
725998000, popřípadě mailem na lisner@albatross.cz.

Termín pro podání kandidatury je 20.5.2022.

 

 

Mistrovství na jamky
Připomínáme, že v květnu bude zahájeno Mistrovství klubu ve hře na jamky. 

Přihlásit se můžete do 8. 5. 2022 12:00 hod, a to na recepci, emailem na
recepce@albatross.cz, popřípadě telefonicky.

Veškeré informace naleznete na našich stránkách zde.
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Volný flight na turnaji  Teekanne
Na hřišti GC Beroun se 19. 5. koná turnaj v rámci Golf Channel tour pod názvem Teekanne

Cup, na kterém máme pro naše členy vyhrazený jeden celý flight (4 hráči). Jedná se o
turnaj na 18 jamek s celodenním občerstvením včetně pití a rautu.

Prosíme případné zájemce o potvrzení účasti na recepci klubu. Je možné sestavit flight z
jednotlivců, ale budeme upřednostňovat celé skupiny o 4 hráčích. Budeme postupovat

podle pravidla „First come first served“.

Prosíme o potvrzení nejpozději do 10. 5. na recepce@albatross.cz, případně telefonicky.

 

 

Informace od hlavního greenkeepera
Jasný cíl mít skvěle připravené hřiště je ve skutečnosti nekonečný proces a naši

greenkeepeři pracují tvrdě každý den. Na konci minulého roku jsme zakoupili nový stroj
Top Changer, který za pomoci vysokého tlaku vody zapravuje písek pod povrch hracích
ploch. Tento proces je skvělým pomocníkem v boji proti plsti, které se potřebujeme co

nejefektivněji zbavit bez velkého zásahu do vašeho pohodlí ze hry. Přesně toto TopChanger
zaručuje.

Tímto způsobem již byly ošetřeny veškeré plochy grýnů, odpališť a „approaches“. Druhé
kolo těchto prací plánujeme na konec června v rámci pravidelné letní údržby.

Minulý týden jsme dokončili vertikutaci všech fervejí, která výrazně zlepší kvalitu a tvrdost
povrchu těchto hracích ploch.

Pokračuje nekonečný boj s lipnicí, a to jak na grýnech, tak i approaches a fervejích.
Výsledkem je jistá skvrnitost těchto ploch, což je způsobeno žádoucím oslabením lipnice.

Boj na greenech je v tomto o něco složitější. Zde využíváme regulátor růstu a
přesetí nejmodernějším typem psinečku, který je více odolný proti opotřebení.

 

 

Albatross Masters
Naše tradiční nedělní turnaje Albatross Open budou v letošním roce končit velkým finále.
Vítězové jednotlivých turnajů budou pozváni na finále, ve kterém se bude hrát o zajímavé

ceny od partnerů resortu.

Do Albatross Masters se kvalifikují všichni vítězové jednotlivých nedělních Albatross Open,
které se hrají ve dvou kategoriích – HCP 0-18 a 18,1 – 36.

 

 

Letní kempy
Jako každý rok, naše akademie pořádá letní golfové kempy pro děti. Kempy jsou vhodné

pro děti všech výkonností a provází je celodenní program od 9:00 do 17:00. V kempech je
postaráno jak o pitný režim, tak stravu.

Více informací naleznete na našich stránkách zde.
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S přáním hezkého dne,

Albatross Golf Resort Team 
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