
30. marts 2021. 

Kære Gof’inder. 

           

Velkomst- og orienteringsbrev til golfsæsonen 2021. 
 

Endelig, endelig kan en ny golfsæson tage sin begyndelse med opstart 

Fredag den 09. april 2021 kl. 08:15 eller kl. 10:15. 
 

På grund af Corona restriktionerne bliver det dog helt anderledes, da Albatros er lukket, 

og vi kun må være udendørs, så vi håber på tørvejr. 

Vi spiller Texas Schramble/46 – er vedhæftet - og mødes udenfor, udfylder/afleverer en 

seddel med navn og antal slag, hvorefter holdene bliver sat og vindernumrene aftalt. 

Efter spil afleveres kortene og præmierne uddeles. 

 

Fredag d. 7. maj 2021 er vores næste fællesarrangement, hvor Albatros forhåbentlig 

har fået lov til at åbne, og vi kan forsøge at få ”Det gamle og dejlige GOF`inde regi” 

frem igen med spisning efter spil, udlevering af præmier fra vintersæsonen samt info. 

Det kræver en negativ Coronatest, som skal fremvises i Albatros. Vær opmærksom på 

de gældende restriktioner den dag. Det kan jo være ændret. 

Mere info om arrangementet senere. 

 

Nyt handicap system  
er startet d. 1/1-21. Dette bevirker, at I har fået jeres nye WHS (HCP) i GolfBox. 
Systemet er på verdensplan og kræver, at der skal indberettes på GolfBox hver gang efter 
spil, så hver gang I skal spille, skal I være opmærksom på jeres gældende WHS. Kør evt. 
jeres DGU kort igennem på maskinen i foyen, så kommer jeres opdaterede antal slag 
frem. 
Indberetning: 
Da alle huller skal indberettes, bliver I nødt til selv at gøre det. Anne er i gang med en 
detaljeret vejledning, som I vil modtage senere. Vi hjælper også gerne. 
 
Specielt for regulering af 9 huls spillet: Regulering kan kun ske på GolfBox, når der spilles 
9 fortløbende huller d.v.s.1-9. Da hul 9 ligger efter en god gåtur frem og tilbage, har vi 
besluttet, at der spilles 1-9 en gang om måneden og således også med regulering. De 
andre spillegange spilles 1-8+18 og uden regulering. Hvad der spilles står på spilleplanen. 
Der skal kun reguleres, når der spilles Stableford her i GOF`inde regi. 
 
Kontingent:  Kontingent 200,- kr. betales ved sæsonstart og senest den 16. april 2021 til 

Anne Kondrup Steensberg på MobilePay. Vejledning er også vedhæftet:  
Hvis du har Mobile Pay:  

1. Indtast beløbet = 200 kr. = i kontingent 

2. I feltet ”indtast navn eller tlf. nr.” indtastes:  8769TP (store bogstaver!) 

3. I feltet ”tilføj kommentar” skriver du dit navn og medlemsnr. 

4. Swipe ”send penge” og du vil modtage en kvittering på mobile pay 

 

Hvis du IKKE har Mobile Pay: 



• Giv beløbet i kontanter til ven/veninde som HAR mobile pay, og bed denne om 

at indbetale for dig som ovenfor, eller: 

• Giv beløbet i kontanter i hånden til kasserer, som indbetaler for dig. Du vil 

efterfølgende modtage bekræftelse på indbetalingen per mail. 

 

 Spilleplan:  Vedhæftet. Kan også ses på GOF`indernes hjemmeside. 

 

Fællesmatch:  Der er planlagt fællesmatch med Gofferne i Holbæk fredag d. 28. maj 

2021 med GOFferne som arrangør samt d. 17. sep. 2021med os som arrangør. Se 

spilleplan. 
 

Årets Gof`indegolftur 2021 torsdag d. 19 aug./fredag d. 20. aug. har vi desværre set 

os nødsaget til at aflyse på gr. af Corona. Vi håber på at gennemføre turen i 2022. 
 

Velkommen til Ulla Eismark, der spiller med igen. 

 

Der dukker sikkert mange spørgsmål op. Dem løser vi efterhånden.  

 

Vi glæder os til at se jer til åbningsmatchen og den nye sæson. Det bliver SÅ dejligt at 

komme i gang igen. 

 

 

 

De bedste hilsner Marianne Munksgaard, Anne Kondrup, Annette Schack og Karin Veje. 

 

 


