
Nyhedsbrev 29.05.21 

 

Kære alle medlemmer i seniorklubben. 

Nu står sommermånederne foran os efter et dejligt forår – om end det har været lidt vådt om tirsdagene 

her i maj måned, men der har alligevel været et flot fremmøde til vores matcher. 

I juni måned kan vi se frem til følgende matcher: 

1. juni 2021: Stableford og 3. del af eclectic  

8. juni 2021: Stableford – færrest puts 

15. juni 2021: Udebanematch i Hornbæk 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 efter først til mølle princip. Der 

spilles alm. Stableford med første start kl. 9.00. Betaling af matchfee kr. 20,- sker som sædvanligt via 

mobilepay til 2651QD. Husk at skrive Hornbæk 15.06 i teksten. Hvis du ikke er kongegolfmedlem, skal der 

afregnes green-fee til Hornbæk 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 Hornbæk. Der 

er åben for tilmelding nu og bemærk, at seneste tilmelding til denne match er fremrykket til 5. juni 2021, 

kl. 16.00. Der er mulighed for at bestille 2 stk. smørrebrød samt en øl/vand/vin til kr. 100,- i forbindelse 

med tilmeldingen. 

15. juni 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. 

22. juni 2021: Heksematch, Scramble – hul 19. Vi har mulighed for gunstart på hele banen. Det bliver første 

gang i lange tider, at vi kan samles til spisning til et fælles arrangement. Vi håber selvfølgelig, at vi kan sidde 

ude at spise, for som reglerne er i skrivende stund, er der begrænsninger på antal spisende i restauranten, 

hvorfor vi må lave tilmelding til spisning efter først til mølle princip, da vi jo ikke har garantier på vejret. 

Denne dag er der tillige præmieoverrækkelse for præstationerne i foråret. Restauranten vil servere buffet 

denne dag til en pris på kr. 150,-. Vi vender tilbage med hensyn til opkrævning og betaling på et senere 

tidspunkt. Men seneste tilmelding til dette arrangement vil ekstraordinært være tirsdag den 15.06.2021 

29. juni 2021: Irish twosome 

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

spilledag i tekstfeltet. 

Vi ønsker jer alle en fortsat rigtig god golfsæson. 

Mange golfhilsner fra os alle i udvalget 

Inge 


