Nyhedsbrev fra shoppen
Shoppen åbner lørdag den 19. marts
Nu kryber foråret stille ud fra sit vinterhi, og i golfklubben pibler det frem med glade og forventningsfulde
golfspillere. Det er en sand fornøjelse.
I shoppen nyder vi disse dage særligt. Det vælter ind med nye varer, og det er nogle rigtig fine ting vi pakker ud.
Måske er det netop dig vi har tænkt på, da vi købte ind sidste sommer 
Samtidig er der mange gode gensynssnakke med spillere der lige kigger forbi, og det er vi rigtig glade for. Kort sagt:
Vi glæder os til at komme i gang med sæsonen.
Vi har i år taget nogle nye mærker ind, som vi kort vil præsentere:
Alberto er et tysk tøjbrand af højeste kvalitet. De er især kendt for deres bukser, der har en
superb pasform. Alberto er innovative på alle områder, lige fra valg af metervare til udviklingen af
nye vasketeknologier og efterbehandlingsmetoder. Det skaber et unikt produkt.
Holebrook er svensk strik af første klasse. Der kommer både den klassiske windbreaker og
nytænkte strikvare. Under fremstillingen er der fokus på at producere så bæredygtigt som muligt,
og i designet er funktionalitet i højsædet. Derudover er det bare mega flot!
Taylormade er en gammel kending på udstyrssiden. Her er kvaliteten i top, og de er førende i
udvikling af nye teknologier. Senest kommer det til udtryk i deres nye driver med en slagflade i
ren carbon. Taylormade kommer på besøg på en fittingdag i løbet af foråret, men vi har selvfølgelig også demomodeller i fittingstudiet.
Der vil være faste fittingdage hver 2. lørdag.
De foreløbige åbningstider i shoppen er:
Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
Lørdag:
Søndag:

12-16
Lukket
12-16
10-16
Lukket
10-14
10-14

I den kommende sæson vil alle medlemmer af Svendborg Golf Klub kunne få 5% at deres køb indsat på deres
bonuskonto. Disse bonuspenge kan bruges til senere køb i shoppen, så det er bare om at komme i gang.
Bemandingen i shoppen ligger ikke helt fast endnu, men vi byde velkommen til Anne-Sofie, der vil komme til at tage
nogle dage igennem sæsonen.
Vi glæder os til at se jer alle igen 
Luise & Ebbe

