
From: Albatross Golf Resort noreply@golferis.cz
Subject: Albatross Newsletter 10

Date: September 17, 2021 at 17:05
To: Jeřicha Patrik jericha@albatross.cz

Albatross Newsletter 10
 

Vážení členové,

Zde naleznete poslední informace z našeho hřiště. Zpráva o mistrovství klubu, pozvánka
na tradiční team cup a další informace.

Mistrovství ALBGC na rány

Minulý víkend se konalo tradiční mistrovství klubu na rány, kterého se účastnilo 40
hráčů a hráček. Hrálo se ve dvou hlavních kategoriích a také v juniorské do 14 let.

Absolutními mistry na rány pro rok 2021 se stali Adéla Tarantová (71, 76) a David
Tomi (65, 67). Ve smíšené kategorii hrané na stableford se na mistrovském místě

umístila Martina Borunová s výsledky 49 a 50 bodů.

Naše mistrovství mělo také kategorii pro hráče do 14 let. Zde se mistrovského titulu
ujal Jiří Musil s výsledky 78 a 72 ran.

Muži
1. David Tomi 65, 67
2. Václav Tichý 60, 66

3. Cesar de Ghouy 75, 75

Ženy
1. Adéla Tarantová 71, 76
2. Klára Sionková 69, 80

3. Daniela Součková 81, 80

Patrik Jericha



Společná HCP
1. Martina Borunová 49, 50 bodů

2. David Tomi 41, 41 bodů
3. Daniela Součková 39, 41 bodů

Junioři do 14 let
1. Jiří Musil 78, 72

2. Ondřej Doležal 75, 77
3. Patrick de Ghouy 96, 89

 

Mistrovství ALBGC na jamky

Souběžně s odhalením mistrů na rány se nám také rozhodlo o prvních místech v
dlouhém boji o titul na jamky. Cesar de Ghouy porazil Lukáše Kesslera a získal tak své

6 vítězství v této soutěží za posledních 7 let!

Mezi ženami obhájila svůj titul Klára Sionková, která tím zapsala již třetí vítězství v
klubovém mistrovství na jamky. Ve finále porazila po velkém boji Martu Spurnou.

Gratulujeme všem umístěným a děkujeme našim členům za účast na
mistrovství!

Celý článek o mistrovství včetně fotogalerie naleznete na našich stránkách zde.

 

Pozvánka na Team Cup

Letos opět plánujeme pořádat na konci sezóny zábavné turnaje a tím prvním bude
tradiční Team cup. Pro tento turnaj vytvoříme dva 12-ti členné týmy z řad našich členů,

které se utkají ve formátu podobnému Ryder Cupu. Týmy budou vedeny zkušenými
kapitány, kterými jsou David Carter a Jan Juhaniak.

Turnaj se bude konat 16. 10. 2021 a chtěli bychom požádat zájemce o přihlášení na
recepci klubu nebo emailem.

Turnaje se hraje na 18 jamek, kdy prvních jamek je hráno formou foursomes a druhá
devítka poté singles.

Po dohrání turnaje bude následovat vskutku rychlá soutěž. Budeme totiž soutěžit o
nejrychlejší jamku na Albatrossu. Vytvoříme tří členné týmy, které se postupně pokusí

zahrát 18 jamku na Albatrossu co nejrychleji. Každý tým bude hrát jeden míč a hráči se
budou střídat po každé ráně.

 

Přivítání nového člena týmu

https://golferis-click.albatross.cz/tracking_web.php?linkh=642593bc&linkk=40&idk=26034


Přivítání nového člena týmu

Klára Kebza se rozhodla po čtyřech sezónách opustit Albatross Golf Resort. Chtěli
bychom tímto Kláře poděkovat ze její skvělou práci a vždy dobrou náladu. Bude nám

všem na Albatrossu chybět a doufáme, že se jí povede dále skvěle.

Na místo Office Managera a asistentky GM přichází Dominika Gremmel, která již
druhý týden postupně přebírá Klářiny povinnosti. Dominika se doposud věnovala

marketingovým aktivitám a má též dlouhodobou zkušenost se zákaznickým servisem.
Tímto Dominiku vítáme do našeho týmu a přejeme jí hodně úspěchů.

 

 

Fitting s Golfcentrem 

Příští týden proběhne na našem driving range další fitting holí pořádaný Golfcentrem.
Bude se konat v úterý 21. 9. od 12:30 do 18:00 a otestovat můžete hole od značek

Titleist, Callaway a Srixon. 

Pro registraci prosíme volejte na 602 511 300.

 

 

S přáním krásného dne,

Albatross Golf Resort Team

   

Albatross Golf Resort
U Hřiště 162

267 16 Vysoký Újezd
Česká republika
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