
Nyhedsbrev 25.04.21 

 

Kære alle medlemmer i seniorklubben. 

Så kom foråret endeligt, og vi er kommet rigtigt godt fra start i den nye sæson med en flot tilslutning til 

vores ugentlige matcher. Som I nok har bemærket, har vi ikke haft mulighed for at starte kl. 8 som 

annonceret. Første start går ud omkring kl. 8.30, og vi har mulighed for at gå ud til ca. kl. 11.15 pr. 01.05. Vi 

prøver så vidt muligt at imødekomme ønsker om tidlig/sen start, men vil gerne bevare muligheden for at 

mixe holdene, så vi ikke spiller med de samme hver gang af hensyn til det sociale, som vi værner om i vores 

klub. 

I maj måned spiller vi følgende: 

4. maj 2021: Stableford og 2. del af eclectic 

11. maj 2021: Fourball/bestball – vi sammensætter makkerparret 

18. maj 2021: Udebanematch i Gilleleje kun for os. Såfremt du ønsker at deltage, skal tilmelding ske i 

golfbox under denne match. Vi kan deltage med max. 40 spillere, og det er først til mølle princip. Der spilles 

alm. Stableford med første start kl. 10.32. Betaling af matchfee kr. 20,- sker som sædvanligt via mobilepay 

til 2651QD Husk at skrive Gilleleje 18.05 i teksten. Hvis du ikke er kongegolfmedlem, skal der afregnes 

green-fee kr. 325,- med Gilleleje Golfklub ved ankomst. Såfremt du ønsker buggy, send venligst en mail til 

Inge, da vi har forhåndsreserveret et antal. Afregning af buggy sker ligeledes ved ankomst til Gilleleje. Der 

er åben for tilmelding nu og bemærk, at seneste tilmelding til denne match er fremrykket til 8. maj 2021. 

Der er mulighed for at bestille 3 stk. smørrebrød samt en øl/vand/vin til kr. 100,- i forbindelse med 

tilmeldingen. 

18. maj 2021: Almindelig stableford hjemme for de medlemmer, som ikke ønsker at deltage i udflugten 

(eller ved overtegning til udebanematchen) - tilmelding sker som sædvanlig i golfbox. 

25. maj 2021: Greensome – valgfri partner – ikke par og samboende. Hvis du ikke har en makker, tilmelder 

du dig uden makker, og vi finder en til dig. 

For at lette administrationen af betalingerne via mobile-pay til 2651QD, beder vi jer fremover at anføre 

spilledag i tekstfeltet. 

Som den opmærksomme læser af nyhedsbrevene har bemærket, havde der indsneget sig en fejl i 

nyhedsbrevet udsendt den 14.03.21, idet vores samling på hul 19 i august er den 31. august 2021, som det 

også fremgår af matchplanen (og ikke den 24.08.21). Men mere herom på et senere tidspunkt. 

Vi ønsker jer alle en fortsat rigtig god golfsæson. 

Mange golfhilsner fra os alle i udvalget 

Inge 


