
Nyhedsbrev Seniorklubben i AGC maj 2022 

 

Kære medlemmer. 

 

Foråret er bare en rigtig dejlig tid for alle os golfspillere, og vores bane står flot til at tage mod os hver 

tirsdag og indbyder til flotte scores, som I leverer uge efter uge. Vi har nu rundet 100 medlemmer i 

Seniorklubben, og det synes vi er rigtigt flot og glæder os over den store opbakning, som vi vil gøre os 

umage for at leve op til. 

Programmet ligger på hjemmesiden, hvor I ligeledes finder forskellige informationer, blandt andet om 

resultaterne af de ugentlige matcher. Link til hjemmesiden er www.agc.dk/klubben/klubber-i-

klubben/seniorklubben. 

Fra programmet vil vi lige kort omtale et par matcher: 

07.06.22: Udebanematch til Fredensborg med løbende start fra kl. 11.20. Vi har et begrænset antal pladser 

(40) og tilmelding sker efter først-til-mølle princip. Der er åbent for tilmelding. Såfremt du ikke er medlem 

af Kongegolf, betales almindelig green-fee direkte til Fredensborg Golfklub. Frist for tilmelding er 

fremrykket til 31.05.22. Der vil være almindeligt spil i AGC denne dag, hvor Jan Sommer er klar til at 

modtage scorekort. 

21.06.22: Midsommermatch (i stedet for Heksematch, idet vi har besluttet at lade heksen gå på pension). 

Vi spiller scramble og har gunstart kl. 9.00. Efter matchen har vi tradition for at spise sammen, og Tom vil 

tænde op i grillen denne dag, hvis vejret tillader det. Pris for mad inkl. en lille øl/vand/eller vin kr. 150,-, 

som betales ved tilmelding. Efter match og spisning vil der være præmieoverrækkelse for dagens match 

samt for de forgangne måneder. Bemærk, at tilmeldingsfristen er lidt tidligere i forhold til de normale 

frister – og til denne match er frist for seneste tilmelding 17.06.22 kl. 16.00. 

Ny rækkeinddeling: Vi vil gå over til at spille i 3 nogenlunde lige store rækker fra den 28.06.22 og der vil 

optjenes præmier til de 3 bedst placerede i hver række hver gang. 

A-rækken går op til hcp 22,9  

B-rækken fra hcp 23,0 til 28,9 

C-rækken fra hcp 29,0 og opefter. 

 

Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer med masser af god golf og hyggeligt samvær. 

 

Mange solskinshilsner 

Lis og Hans, 

Inge 
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