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                     til sæson 2022 

 

Hej Piger. 
 
 
Foråret er på vej og vi glæder os rigtig meget til at komme i gang med en ny golf sæson. 
 
I år arrangerer klubben en ”golf og mode” aften med Check Point mandag den 28. marts for alle kvindelige 
medlemmer. Dette vil være en kærkommen mulighed for at ses inden sæsonen går i gang. 
 
Pink cup arrangeres ligeledes i år, det bliver søndag den 12. juni 
 
Vi spiller alle tirsdage en 18 hullers match med tidligere start de første og sidste gange i sæsonen. Der vil disse 
tirsdage også være mulighed for kun at spille 9 huller 
 
Hos Ladies Section spiller vi hver tirsdag en match med efterfølgende spisning. Nye medlemmer er velkomne☺ 
Kontakt gerne et medlem fra bestyrelsen for yderligere info. 

 
GOLFBOX APP - Som noget nyt i år vil vi anvende golfBox app til indtastning af scores til tirsdagens 
match. Sørg derfor for at I har installeret app’en før sæson start.  
 

 
GOLFBOX – Der skal tilmeldes via GOLFBOX senest mandag kl. 16, før tirsdagens match. Vi printer scorekort 
og planlægger dagens match. Der betales for mad i cafeen efter matchen. Ved de matcher, der er 
ønskematcher, er det muligt at ønske hvem, man gerne vil spille med. Det angives i kommentar feltet ved 
tilmelding. 
 
GÆSTESPILLER v/tirsdagsmatcher. Pris 50 kr. til LS + evt. greenfee til Golfklubben. Deltager ikke i 
præmierækker. 
 
LADIES SECTION BLUSER – Der vil i år være mulighed for at købe en bluse med ladies section logo, således 
at vi er ens påklædt til bymatcher samt udflugter  
 
SPONSORER – Husk støt vores sponsorer, de støtter os. 
 
Udover vores hyggelige tirsdags matcher er der igen i år følgende spændende oplevelser: 
 
15. maj – Endagstur til fritspilsklub – nærmere info følger 
 
24. maj – Bymatch hjemme mod Horsens 
 
11. juni – Endagstur – Nærmere info følger 
 
02. juli - Ladies contra Mens.  
Årets kamp. Spil med i dagens hyggelige match med efterfølgende spisning. 
 
13. - 14. august – Weekendtur - Nærmere info. følger 
 
16. august – Bymatch ude mod Hedensted. 
 
4. september – Endagstur til fritspilsklub – nærmere info følger 
 
28. september – Match med efterfølgende generalforsamling. 
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12. november – Julematch 
Som afslutning på et forhåbentligt godt år holder vi traditionen tro vores super hyggelige julematch, med 
efterfølgende frokost og hygge. Det er i år flyttet til lørdag, så der er mere tid til hygge efter matchen. 
 
 
 

PRAKTISKE OPLYSNINGER 
 
 
Kontingent – 500 kr.  
Indbetales via netbank til: Reg. nr.: 8133 Konto: 658 0732 176 inden første spilledag.  
Ingen betaling = ingen præmie. (Se § 4 i Vedtægter) 
 
 
Tirsdagsmatch – der betales ikke matchfee. 
Betaling for mad er 100 kr. som betales i cafeen. 
 
Bymatcher 
Vi spiller hjemme mod Horsens og ude mod Hedensted. Tilmelding nødvendig og bindende af hensyn til 
planlægning af match. Tilmelding på Golfbox til den pågældende klub.  
 
 
Informationer 
Matchkalender vil findes på hjemmesiden og i Golfbox. Men ved rettelser er det Golfbox, der er gældende. 
 
 
HUSK AT SÆTTE KRYDS I DIN KALENDER TIL ALLE ARRANGEMENTERNE. 
 
 
LADIES BESTYRELSE 
 
Captain              Mette Skaanild       21 63 77 70   
Kasserer               Birte Hjerrild   40 55 04 87                   
Sekretær               Karina Schou               23 68 52 62   
Adjudant               Christina Hagh                    30 53 66 88 
Adjudant    Laura C. Christensen     51 52 73 20 
Suppleant             Anita Dove 26 15 49 71          
 
 
 
VI GLÆDER OS TIL AT SE JER ALLE SAMMEN TIL EN NY SÆSON. 
 
 
 
 
Mange glade golfhilsner 
 
Mette, Birte, Laura, Christina, Anita og Karina                  


