
Nyhedsbrev mail den 14.03.21 
 
Kære alle. 
 
Sæsonen er lige om hjørnet, og vi fremsender spilleplanen. Vi har nogle nye tiltag, som vi håber, at I vil tage 
godt imod, blandt andet udematcher på Kongegolfbanerne. Så for jer, der gerne vil deltage i de matcher, 
kan I nå at melde jer til Kongegolf, hvis det ikke allerede er gjort. Ellers er der mulighed for at deltage mod 
at betale sædvanlig green-fee. For sæsonen 2021 kan der knyttes følgende bemærkninger: 
 
Sæsonstart pr. 01.04 og tilmelding: vi er nu så mange aktive medlemmer, at vi har rykket starttidspunktet 
frem til kl. 8.10. Tilmelding sker i golfbox senest lørdag kl. 16.00 til den følgende tirsdags match. Samtidigt 
betales matchfee kr. 20,- på mobile-pay til 2651 QD.  Der er mulighed for at afgive ønske om tidlig eller sen 
start. Såfremt du kører buggy, bedes dette meddelt på mail til Inge samtidigt med tilmelding. Buggy-kørere 
vil så blive sat sammen i videst muligt omfang. Reservation og betaling for buggy sker som sædvanlig i 
shoppen. Startlisten udsendes i løbet af mandagen.  
 
Kongegolf-matcher: vi har 3 matcher på udebane (med et begrænset antal deltagere) og forud for disse 
matcher fremrykker vi tilmeldingstidspunktet.  
Gilleleje den 18. maj 2021 - seneste tilmelding den 08.05.2021kl. 16.00 
Hornbæk den 15. juni 2021 - seneste tilmelding den 05.06.2021 kl. 16.00 
Fredensborg den 1. September 2021 - bemærk, at det er en onsdag - og seneste tilmelding er 21.08.2021 
kl. 16.00 (i den uge er der mulighed for spil både tirsdag den 31.08 og onsdag den 01.09, onsdag dog kun på 
udebane) 
Der vil være almindelig spil i AGC med sædvanlig tilmelding i golfbox for de medlemmer, som ikke ønsker at 
spille på udebane. 
 
Hul 19: Det er vores håb, at vi kan gennemføre 3 arrangementer i løbet af sæsonen med efterfølgende 
traktement og hygge i klubhuset samt præmieuddeling. Det sker i forbindelse med Heksematchen 
22.06.2021, og den 24.08.2021 samt vores afslutningsmatch den 26.10.2021. 
 
I øvrigt: I år har vi ingen tællende matcher, idet vi forudsætter, at I selv løbende indberetter jeres scores, 
således som det nye handicapsystem lægger op til. 
Vi spiller i A-rækken hcp. 0 - 24,9, og B-rækken hcp 25 og opefter. 
 

Vi håber på en fantastisk sæson                               og glæder os til at se jer alle igen.  
 
Mange golfhilsner  
 
Ib, Lis og Hans samt 
Inge  
 


