
Nyhedsbrev nr. 4  – juni 2021 

 

Kære Medlemmer ! 

 

Der er nogle ændringer i forhold til tidligere fremsendte. 

 

Månedsmatchen flyttes fra den 3. juni til den 17. juni 

Herreklubben ”Tørferne” fra Værløse kommer på besøg og vi har fået tilladelse til at lukke banen 

og arrangere en fuld Gunstart. Vi blandes ikke med Værløse spillerne, men spiller hver især egne 

bolde. 

Når vi nu har en Gunstart flytter vi samtidig Solskinsmatchen til denne dato. 

Vi spiller en Bogey match med efterfølgende præmieoverrækkelse for denne og tidligere matcher. 

Tilmelding til denne match og evt. spisning sker via Golfboks. 

 

Den 5. august arrangeres en udflugt til Midtsjællands Golfklub 

Pris 325,- kr. som dækker: 

Morgenkaffe, Greenfee, frie bolde og 3 stk. smørrebrød efter matchen. 

Golf Boggy er gratis. Meddel venligst hvem der kører sammen. 

Der serveres en øl efter matchen samtidig med at vi pakker grejet sammen 

Vi kører i egne biler.  

Første start kl. 10.00, der startes på flere huller. 

Tilmelding sker via Golfboks 

Kl. 08.00 morgenkaffe ved Bi – Lidt med samme forplejning som vi plejer. 

 

Den 19. aug. Åben Herredag, nærmere info følger. 

 

Lørdag d. 11. sept. arrangerer vi en Golf – Bridge. 

Her er det tilladt at spille med en gæst, her gælder klubbens Green-fee regler. 

Golf: 1. start kl. 09.00 

Kl. 17.30 spisning med efterfølgende Bridge i Klubhuset 

Der vil være Præmie for bedste Golf – Bridge og samlet. 

Lille match-fee som går ubeskåret til præmier 

Nærmere info senere, tilmelding sker via Golfboks 

 

Flere har spurgt om muligheden for at spille alternativt Tee – sted. 

Som forsøgsordning prøver vi med: 

A – rækken skal forsat spille fra Gul Tee, eller det Tee-sted som Matchkomiteen angiver for dagen 

B – rækken må spille fra alternativt Tee-sted, men det skal klart fremgå af Scorekortet fra hvilket 

Tee-sted der spilles. 

 

Torsdag d. 3. juni.    Stableford – Gul Tee 

 

Torsdag d. 10. juni.  Stableford  fra Gul Tee 

 

Torsdag d. 17. juni Gunstart fra Gul Tee Solskinsmatch Bogey, tilmelding via Golfboks 

 

Torsdag d. 24. juni Stablegord  Gul Tee 

 

Torsdag d. 1. juli Hallington fra Gul, Månedsmatch med præmieuddeling, tilmelding via Golfboks 

 

Hilsen  

Frank  -  Peer  & Knud 


