
Nyhedsbrev maj 2022 

 

Der er kommet godt gang i spillet og ikke mindst i point til Årets Lady Golfer. Jeg nævner ingen 

efternavne, men en vis Inge- Marie er kommet godt fra start med 20 point allerede. Meget flot 

spillet! 

Vi kan se at nogle, både de gamle men også nye medlemmer, ikke har været på banen endnu. Vi 

håber at det kun er tiden der er gældende. Vi vil så gerne se alle derude. Er du ny og ikke rigtig har 

fået gang i mentorordning eller fået skabt dig nogle relationer som gør dig tryg ved at komme, så 

kontakt mig endelig, så vi kan finde den model der passer dig bedst. 

 

Spilleform til Gunstart maj:                                                                                                 

Vi spiller Bingo-banko-in the hole. Bingo: 1 point til den første spiller, der ligger på green. Banko: 

1 point til den spiller, der er nærmest flaget når, alle de bolde der er i spil er på green. In the Hole: 1 

point til den spiller, der først får bolden i hul. Det er vigtigt at der spilles efter honnør i denne 

spilleform!!! 

Vinderen: Er den spiller, der har scoret flest ekstra point. 

Upcykling event:                                                                                                                  

På tirsdag har vi en Upcykling event. Det vil sige, at nogle af præmierne vil være skiftet ud med 

genbrug. Har du noget liggende som du syntes fortjener en ny ejer, så medbring det gerne på dagen, 

eller som andre har gjort, lægge det i omklædningsrummet. Er det tøj og sko, så skrive størrelse 

derpå. Se gerne opslaget fra Andrea på vores FB-side.                                                                                                                                    

Slagspil: 

Fra tirsdag d. 17.5 – 21.6 spiller vi Slagspil eksklusiv vores gunstart i juni og venskabsmatch. A- 

rækken spiller ordinært slagspil, B- rækken spiller Svensk slagspil (par +7 slag) og C- rækken 

spiller ligeledes Svensk slagspil (par + 5 slag) Vi hjælper selvfølgelig alle sammen hinanden med 

regler for denne spilleform. Husk at det kun er nødvendigt at skrive sine slag på scorekortet. 

Det har ingen betydning hvilken bold du sætter dig på, da alle rækker kan gå sammen uanset 

hvilken form for Svensk Slagspil du selv spiller. 

 

Sponsor: 

I hele maj måned + Gunstart juni har vi Golfexperten som sponsor. Tak til jer og alle de andre. 

Husk at støtte alle vores dejlige og gavmilde sponsorer. 

 

Ny handicapinddeling: 

Der vil fra d.d. være ny handicapinddeling, da rækkerne var skævt fordelt. A- rækken hedder nu 

0,0-20,2. B-rækken: 20,3-27 og C-rækken: 27-45.  

Det kan være vigtigt at være obs. på, i forhold til hvilken slags Svensk Slagspil du skal spille. 

 

Udflugt til Silkeborg: 

Information er på vej og så snart der er nyt kommer invitationen på hjemmesiden. Tilmelding vil 

være via Golfbox. 

 

På bestyrelsens vegne 

Nana 

 



 

 

 


