
 

 

 

 

Tillykke til os alle med banen 

 

 

Inden længe går vores nye hjemmeside i luften. I kan smugkigge på nedenstående screenshots. Vi 

regner med, at den kommer online mandag eller tirsdag. Der har været lidt udfordringer, og vi vil 

hellere vente et par dage mere end sende noget ufærdigt ud. 

Når vi går online er I meget velkomne til at hjælpe med at finde eventuelle fakta-fejl, vi har overset.  

Det er Louise Christensen fra ”LOUDdesign A/S”, der har bygget siden op for os, og hun har knoklet 

for at give os et mere nutidigt design og få flyttet alle data.  

Vi håber, I vil tage godt imod den nye side, når den går online.  

Når siden er helt klar hører I nærmere. 

 

 

NY HJEMMESIDE 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

STORT TILLYKKE til Otto, der i maj måned lavede Hole in one på hul 15. Godt gået Otto og skål! 

 

 

 

 

På en skøn sommeraften - uden vind og men med blå blå himmel afholdt vi Sct Hans match på par 3 banen 

for klubbens nyeste spillere i fællesskab med mentorer og par 3 bane vejledere . Der blev puttet og drivet, 

lavet smukke indspil - alt i mange forskellige stilarter. 

En hyggelig tradition der blev afsluttet med grillpølser og kartoffelsalat. 

Tak til alle for en hyggelig aften. 

 

HOLE IN ONE 

MIDSOMMERTURNERING FOR BEGYNDERE 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIDSOMMERMATCH 



 

 

 

Endnu en gang et fantastisk arrangement med vores sponsor A. Nielsen. Tusind tak, fordi I holder 

fast i denne fantastiske tradition.  

Vi havde desuden rigtig godt vejr og mandagspigerne fik solgt lodder til fordel for Pink Cup. 

 

 

 

PINSEMATCH 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fredag den 24.6 deltag 30 elever fra Nislevgård efterskole i en aktiv dag 

i golfens tegn godt hjulpet af en stor gruppe frivillige klubmedhjælpere. 

Tak til alle jer der hjalp på dagen og tak for besøget til de unge! 

 

Bestyrelsen 

 

 

 

 

 

På opfordring er jeg nu tilbage med Jørns hjørne 

Jeg vil som tidligere skrive om regler og etikette og derfor er i altid velkomne til at skrive til mig på  

ej.anderson@mail.dk hvis der er spørgsmål omkring disse emner. 

 

Som det uden tvivl er jer alle bekendt, forpagter klubben fra 1. juli banen. Det er derfor os selv, der 

står for pasningen af banen fra denne dato. Det er en kæmpe opgave, men som spiller kan man gøre 

BESØG FRA NISLEVGÅRD EFTERSKOLE 

JØRN’S HJØRNE 

mailto:ej.anderson@mail.dk


meget for at holde banen i en god stand. Der er nok ikke meget I ikke ved i forvejen, men jeg vil alli-

gevel tillade mig og opsummere: 

 

 Brug grusstierne. Ingen vogne på teesteder eller på græs i forbindelse hermed. 

 Læg knækkede tees og lignende i kopper eller affaldsspande 

 Læg turf på plads 

 Hold altid mindst 2 meters afstand til forgreens med køretøjer. 

 Kør aldrig mellem greens og greensbunker 

 Ret nedslagsmærker. 

 Riv bunker og placer riven nede i bunkeren med skaftet på tværs af spilleretningen 

 

Juni måned har budt på golf i 

overvejende fint vejr. 

Den 22.06 var vi på Vestfyns 

Golfbane, dejlig bane, flinke 

mennesker og fine stykker smør-

rebrød efter matchen. 

I juli har vi 4 jerns turnering den 

20.07, det er planen at bestyrel-

sen griller pølser, husk tilmelding 

i golfbox til både spil og spisning. 

Vi har åbnet for, at alle der spiller 

18 huller, selv kan vælge hvilket 

Tee-sted de vil spille fra, det skal 

vælges i Golf Box ved tilmelding, 

og scorekortet skal være i over-

ensstemmelse med det bestilte. 

 

På bestyrelsens vegne 

Susanne 

 
 

 
 

Vi har fået vores nybegyndere fra de første måneder igennem 5 banematcher, og der er nogle juniorer der 

nu kan gå på den store bane. 

G3 

KANINKLUBBEN 



Tillykke til de nye spillere og tak for hjælp fra handicap spillere og andre øvede som hjælper os. 

Månedens kanin i maj Otto Poulsen  

Månedens kanin i  juni Gitte Korsgård  

 

God sommer -  og husk vi spiller hver tirsdag.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Juniorer med DGU – kort 

Det går stadig godt for drengene på D-touren. Jeg var selv i Blommenslyst og se dem komme ind den 

11. juni. De var lidt møre nogen af dem. Blommenslyst er noget mere kuperet, end de er vant til.  

Næste turnering er på søndag på Vestfyns golfklubs bane. Pøj, pøj til jer! 

Siden sidste KlubNyt har to juniorspillere fået DGU-kort. Tillykke til David og Anna. Jeg håber, at I 

også har lyst til at komme med rundt til turneringer og møde andre juniorspillere. 

Jungletræf og Super 6: 

Lørdag den 18/6 kl. 10-12 var det vores tur til at tage imod spillere fra andre klubber til en hyggelig 

formiddag. Som altid gik alle hjem med medalje og fik juice og kage som afslutning.  

Kalender juni måned: 

Det vil hovedsagelig være Daniel, der har står for al træning i juli måned, hvor vi andre afholder ferie 

ÆLLINGER OG JUNIORER 



på skift. Der vil heller ikke være tilbud om ”ShortGame” og ”Stjernejagt” i juli måned. 

2/7 kl. 10-11: Træning  

Der vil være 7 gæster fra ungdomsskolen, der er tilmeldt ”Sjov Sommergolf”, som træner 

sammen med jer. 

3/7    D-Tour på Vestfyns Golfbane 

9/7  kl. 10-11:  Træning med Daniel   

16/7 kl. 10-11: Træning med Daniel 

23/7 kl. 10-11: Træning med Daniel 

30/7 kl. 10-11: Træning med Daniel  

 

Tirsdage i juli kl. 16-17:  

Træning med Daniel (juniorer med DGU kort) Afbud til Daniel på 51 91 83 92.  

Det er vigtigt, at det er Daniel, I melder afbud til, hvis ikke du kommer.  

Ellers regner vi med, at du benytter dig af dette super gode tilbud. 

 

26/7 kl. 17-18: Spil på stor bane med Michael og Bo (juniorer med DGU-kort)  

                                     Tilmelding i GolfBox  

 

RIGTIG GOD SOMMER TIL ALLE! 

 

Da vores parmatchtur ud af huset den 11. og 12. juni blev aflyst p.g.a 

for få tilmeldinger, fik vi arrangeret en almindelig parmatchturne-

ring fredag den 10. juni, hvor vi spillede Fourball. 

Selvom det var lidt sent, at det blev meldt ud, blev vi alligevel 14 per-

soner. 

Vejret var perfekt, bortset fra en lille byge på de sidste huller, men 

humøret var godt, og vi en gik god runde golf.  

Efter spil gik turen til Nordfynshallens Cafeteria, hvor vi spiste og 

der blev uddelt præmier. 

Førstepræmien blev vundet af Gitte & Kurt. TILLYKKE TIL JER. De 

2 andre præmier blev uddelt ved lodtrækning og gik til Karen & 

Tonny og Ulla & Lars. (det var ikke snyd). 

HUSK næste parmatch er 8. juli hvor vi slår ud kl. 15.30. Scorekort uddeles fra kl. 15.15. 

PARMATCHKLUBBEN 



Der er åben for tilmelding i Golf Box. 

 

Hilsen Karen, Tonny, Lars og Ulla. 

 

 

“ Vi Spiller Golf “ er i fuld gang. De første tre baner har vi spillet 👏😉 

Vi er kommet godt fra start 

Vi hygger os og har ,hver især stor glæde af hinandens selskab 

Dejligt når der også kommer nye med 👍 

Vi håber, at endnu flere , vil skrive sig på tilmeldingslisten ,som hænger i info rummet 

Kom frisk. 💪☀️Der er også plads til dig 👏🏌🏻♂️🏌🏻♂️ 

Vi spiller d 15/7 på Blommenslyst golfklub 

Vi ses derude 

Hilsen Lotte , Henrik og Gitte 

VI SPILLER GOLF 


