
Nyhedsbrev Seniorklubben august/september 2021 

 

Kære alle 

Allerførst skal der lyde et stort tillykke til Jan Sommer, som vinder Seniorklubbens Pokal i år. Vi hylder Jan 

på vores næste arrangement i hul 19 senere på måneden. 

Den kommende tids turneringer er ifølge spilleplanen (dog med nogle få ændringer): 

17. august 2021: Stableford, som vi endte med at aflyse på grund af vedvarende regn. 

24. august 2021: Hallington 

31. august 2021: Scramble Hul 19. Vi har baglæns gunstart og spiser sammen i restauranten efterfølgende, 

hvor der ligeledes vil være præmieoverrækkelse for sommerens præstationer. Restauranten tilbyder denne 

dag et traktement til en pris på kr. 150,- inkl. en lille øl/vand/vin. Såfremt du ønsker at deltage i dette, skal 

betalingen for traktement samt match-fee kr. 20,- - i alt kr. 170,- indbetales på seniorklubbens bankkonto 

nr. 3572870952 (og ingen mobile-pay denne dag) Indbetaling og tilmelding skal ske senest 24. august 2021 

kl. 16.00, og tilmelding er åben allerede nu. 

1. september 2021: Bemærk onsdag - Udflugt til Fredensborg golfklub. Vi har starttider fra kl. 9.00, og vi 

har forhåndsreserveret et antal buggy’er. Fredensborg tilbyder denne dag, at vi kan få 3 håndmadder samt 

en lille øl/vand til kr. 93,-. Vi kan deltage med max. 40, hvorfor tilmelding sker efter først til mølle-princip 

mod samtidigt at indbetale kr. 20,- i matchfee på mobile-pay. Der er åben for tilmelding nu og frem til den 

24. august 2021. 

7. september 2021: Irish twosome 

14. september 2021: Stableford (ændret) – og nærmest flaget hul 7 og 11. 

21. september 2021: Stableford samt holdmatch, hvor de 3 bedste scores tæller med i det samlede 

regnskab. Denne dag er der præmier til de bedste i hver række samt til det bedste hold. 

28. september 2021: Hallington 

Vi har i en periode haft udvidet præmieprogrammet, da vi havde rigtig mange deltagere. Men 

deltagerantallet svinger en del, hvorfor vi fremover uddeler præmier i forhold til deltagerantallet til de 

enkelte matcher – dette for at sikre, at vores økonomi holdes sund – dog uden at vi har store overskud. 

Fortsat rigtig god sommer - uden alt for meget regnvejr om tirsdagen. 

Mange golfhilsner fra hele udvalget – Ib, Lis og Hans samt 

Inge 

 

 


