
Nyhedsbrev nr. 5 Juli 2021 
 

Nye tanker og ideer i Herreklubben. 

Igennem længere tid har Jan Sommer påtaget sig arbejdet med, at udarbejde en startliste for en del 

af Herreklubbens medlemmer. Tak til Jan for den indsats. 

Bestyrelsen i AGC har følt det som yderligere klubber i klubben. 

Ved afbud opstår der huller som kunne være solgt til Greenfee spillere og klubbens egne 

medlemmer. 

Herreklubben har i realiteten haft 3 grupper: en eftermiddagsgruppe, en gruppe som ønsker at spille 

sammen om torsdagen og gruppen som Jan har administreret. 

Herreklubben vil forsøge med efterfølgende princip resten af sæsonen. 

A - En eftermiddagsgruppe 

B - En gruppe som ønsker der udarbejdes en startliste med tilfældig sammensætning. 

C - En gruppe som ønsker de samme medspillere hver torsdag. De vil gerne være med og støtte op 

om Herreklubben vil gerne deltage i enkelte arrangementer og nogen spiller måske kun en gang om 

ugen. 

Man kan frit veksle fra gruppe til gruppe.. 

Tiderne:  08.30 – 08,37 og 08,45 her tilmelder man sig via tidsbestilling i Golfboks. 

Tiderne: 10.08 – 10.15 – 10.22 og 10.,30 her tilmelder man sig også via tidsbestilling i Golfboks. 

Tiderne fra: 08.52 og frem til 10,00 her tilmelder man sig turneringen via Golfboks. 

Her kan man naturligvis ønske tidlig og sen start ligesom man kan ønske at køre sammen i bogey. 

Denne gruppe vil i løbet af onsdagen modtage en mail med en startliste og tidspunkt. 

Uanset hvilken gruppe du spiller i den pågældende torsdag er du stadig med i Herreklubbens 

samlede pointsystem og kampen og vinflaskerne. 

 

Vi vil fortsætte med, at vi en gang hver måned spiller en månedsmatch hvor vi uddeler præmier. 

 

Er dette en god måde kunne man måske gennemføre den hver torsdag i vintersæsonen. 

 

Torsdag d. 1. juli Månedsmatch tilmelding via Golfboks Hallington Gul Tee 

 

Torsdag d. 8. Juli Stableford  Gul Tee 

 

Torsdag d. 15. juli Stableford Blå Tee – Her starter vi med det nye tilmeldingsprincip 

 

Torsdag d. 22. juli Stableford Gul Tee 

 

Torsdag d. 29. juli Stableford Gul Tee 

 

Fredag d. 30 juli  Årets Match Dameklubben arrangere: 

        Golf om dagen og hyggeligt samvær om aftenen. 

 

Lørdag d. 11. september arrangeres en Golf  -  Bridge. 

 

Hilsen Knud 


