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Formand: Charlotte Christensen 
Bogf.bureauet@mail.dk 
40341241 
Kontakt til klubben, turneringer, arrangementer,  
sponsorer, hjemmeside m.v. 
 
 
 
Kasserer: Birgit Thomsen 
birgitthomsen46@icloud.com 
21421816 
Registrering af medlemmer, handicap, 
telefon, e-mail, præmier, sponsorer 
 
 
Komitemedlem: Birthe Storm Canzanella 
bcanzanella@hotmail.com 
20295318 
Turneringer, eclectic, sponsorer. 
 
 
 
 
Komitemedlem: Anette Ravnhøj 
anette@ravnhoej.dk 
21762176 
Ugens vindere, pointlister, hjemmeside, birdies,  
sponsorer 
 
 
 
Komitemedlem: Merete Wille 
Merete.Wille@gmail.com 
21300107 
Turneringer, referater fra info– og evalueringsmøde 

Komiteen 2020 



AGCs dameklub har til formål at være mødested for AGCs kvindeli-

ge medlemmer og skabe rammerne om hyggelige timer med golf og 

socialt samvær. 

 

Vi spiller hver fredag fra april til september og har tider om mor-

genen og om eftermiddagen. Vi afprøver forskellige matchformer, 

og der vil være mulighed for kun at gå 9 huller.  

 

For at blive medlem af dameklubben skal du være medlem af AGC, 

være fyldt 21 og spille fra højst hcp 42 (spillehcp 46). Er du regi-

streret med højere hcp, kan du sagtens være med men får kun til-

delt 46 slag. Vi stiller ikke krav om EGA hcp, men vi forventer, at 

du naturligvis sørger for at indtaste din score, hvis du er gået bed-

re end dit hcp., så du kan blive sat ned. Der er præmie til den spil-

ler, der er gået mest ned i hcp i løbet af året. 

 

Kontingentet er 250 kr. i 2020, og du melder dig ind ved at indbe-

tale beløbet på konto nr. 1551 3719477437 med angivelse af dit 

navn og medlemsnummer i AGC.  

 

Vi informerer om dameklubbens aktiviteter og resultater på hjem-

mesiden, og der vil løbende være info på tavlen i dameomklæd-

ningsrummet, herunder med startlister, matchresultater mv. 

 

Medlems- og telefonliste udsendes på mail. Husk at give Birgit  

besked om ændringer. 

 

 

Dameklubben Morgenfruerne 

Vi spiller i 3 rækker, som inddeles pr. 15 april. Tilmelding til fredagens 

match sker i Golfbox senest tirsdag kl. 16 og startlisten udsendes     

senest dagen før. Enkelte dage skal man selv melde sig på en bold under 

’Tidsbestilling’. Dette fremgår af Matchprogrammet. 

 

Gæster er velkomne mod en gæstefee på 30 kr, som betales til et med-

lem af komitéen. Det er dog kun dameklubbens medlemmer, der kan vin-

de præmier. 

 

Vi dyster om årspræmier til de bedste i hver række, målt henover året. 

Derudover er der ofte gode præmier til de enkelte matcher.  

 

Vi afholder matcher med Gunstart og fælles frokost kl. 14.00. Her ud-

deles dagens og de foregående matchers præmier. Har man vundet men 

ikke mulighed for at komme og modtage sin præmie, kan man sende en 

substitut, eller afhente sin præmie på formandens kontor. 

 

Praktisk omkring scorekort: Når du udfylder dit scorekort, så skriv et 

tydeligt bogstav, der angiver din række. Har du lavet birdie, så marker 

med en ring omkring scoren. Det letter administrationen. 

 

Husk: 

- at bruge AGC’s hjemmeside: Klubben/klubber i klubben/Dameklubben 

- at kigge på infotavlen i dameomklædningen 

 

 

 

 


