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Nyhedsbrev nr. #2# Marts 2022 

 

Første spilledag er heldigvis den tirsdag den 5. april 

Spilleplanen er vedlagt dette nyhedsbrev.  

Vi har ved sidste generalforsamling sat spillehandicap til max 40 i år for nye medlemmer 

– til gengæld kan man forblive i TD - skulle handicappet snige sig højere op  

Det holder vi fast i indtil videre, med mindre I medlemmer synes, at det skal ændres før 

næste generalforsamling.  

 

Som de årvågne måske vil se, afvikler vi i år ingen hulspilsturnering, men spiller i stedet 

Tuesday Gold Eclectric i 1. periode. Det betyder, at man kan ”låse” sine bedst spillede 

huller. Man kan kun låse hullet én gang, og de huller man ikke selv har låst - låses 

automatisk den sidste spillegang i perioden. Der er præmier til den bedste i A – B - og C-

rækken. Hvis man ønsker at deltage, skal man gøre opmærksom på det ved aflevering af 

det første scorekort i perioden og efter hver spillegang oplyse, hvilke huller man ønsker at 

få låst – fx ved at sætte et mærke ved de ønskede huller på scorekortet.  

Scorekort bedes i øvrigt – lige som alle de andre år   hver gang udfyldes med dato, 

turnering, række, spilleform samt underskrevet af markør. Afleveres til turneringsleder eller 

postkasse i damernes omklædning. 

For at imødegå den debat, som fandt sted sidste år, henstiller bestyrelsen til, at hunde 

ikke medbringes på banen ved TD-turneringer. 

 

Første periodeafslutning bliver den 7. juni, hvor vi som vanligt spiller Tove Geertz match 

 nærmere konditioner følger. Husk at tilmelde jer i dropbox. 

Vores TD Tour har Hanne Jaksland og Lisbeth Blom Thygesen brugt mange timer på at 

arrangere, og de har fixet et super tilbud til Faaborg/Svendborg den 11-12 juni  Du kan 

læse alt om arrangementet og tilmelde dig via Golfbox. Der er i skrivende stund fortsat 

ledige pladser. 

 

Vi har i bestyrelsen arbejdet på at få en Pink Cup turnering på programmet i anledning af 

Kræftens Bekæmpelses 20-års jubilæum for denne turnering  
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Den finder sted den 14/8-22. Det er en åben turnering, og vi håber, at vi kan samle rigtigt 

mange penge ind til fordel for brystkræft. Det vil snart være muligt at tilmelde sig via 

Golfbox. Turneringsfee vil være 300 kr. for HGK-medlemmer. Turneringsfee er inkl. frokost 

og drikke.  

Greenfee vil denne dag kun være på 100 kr. for udefra kommende deltagere, så inviter 

gerne jeres golfvenner/veninder fra andre klubber med. 

 

Vi opfordrer også i år til, at så mange som muligt tilmelder sig HGK’s klubmesterskaber, 

hvor der spilles både hulspil og slagspil i perioden juni - september. 

 

Til sidst : Vi har desværre måttet revidere vores kontingent set i lyset af prisstigninger 

grundet dels Covid-19 og dels Ukraine situationen. Alting er blevet dyrere - således også 

TD. Husk at betale senest 2. spillegang på enten Mobile Pay 13990 eller Kontonummer: 

1726 8968561910 

Priser: Alle 3 perioder inkl. middag ved alle periodeafslutningerne kr. 800 kr. - 175 kr. pr. 
periode uden middag, dog 3. periode 400 kr. inkl. middag. Tilkøbes middag koster det 175 
kr. Drikkevarer betales derudover. 
 
Pingviner betaler fortsat 30 kr. pr spillegang. 

 

Rigtig God sæson 2022 - Vi ses den 5. april   Jeg vil forsøge at spille både 

formiddag og eftermiddag for at få hilst på de fleste af jer i løbet af sæsonen. 

 

På vegne af bestyrelsen  

Mange hilsener fra 

Janne 

Formand 

 

 

 


