
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STORT TILLYKKE til Mette, der den 16/5 lavede Hole in one på 

hul 18. Godt gået Mette!  

 

 

 

 

Fantastisk – så fik vi rigtig gang i regionsgolfen igen – nu med spisning og hygge sammen med ”modstan-

derne”. 

H.C. Andersen har i år 4 hold med i regionsgolf, og de har både vundet og tabt. Jeg har som ”kaptajn” for 

det ene seniorhold fået regionsgolfen ind under huden, og det på en yderst positiv måde. 

Spillerne har mødt op til tiden og ikke noget bøvl med afbud i sidste øjeblik, super. 

Så er det hyggeligt at være ”kaptajn” – det kan man da godt prøve igen!!! 

Bente Marie Hansen 

 

Husk H.C.A har Fyns bedst træningstilbud; - så brug det! 

Bestyrelsen har igen i år valgt at prioritere gratis 3 timer kurser hos klubbens pro til alle spil-

lere med banetilladelse. 

HOLE IN ONE 

REGIONSGOLF 2022 

TRÆNING  TRÆNING  TRÆNING 



 

Der er plads på følgende hold: 

Lørdag den 11.6  kl 12-15    2 pladser! 

Lørdag den 25.6  kl 12-15     7 pladser 

Lørdag den 9.7 kl 12-15       9 pladser 

 

KOM FRIT!!!!!  

Tilmeld dig på tilmeld@hcagolfklub.dk  skriv navn og klubnr og den dato du gerne vil deltage 

Bestyrelsen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 bedst placerede i A-rækken: Vinder Kim Nannestad   10 bedst placerede i B-rækken: Vinder Henrik Dahl 

 

 
 

Nu er de første 2 kaniner fra april holdet blevet klar til DGU kort. De sidste fra holdet er godt i 

gang med deres matcher. Maj holdet er startet og vi har fået 2 kaniner i gang i afdelingen. 

Der møder et sted mellem 20 og 35 kaniner, øvede og handicapspillere op hver uge, så der er god 

gang i afdelingen. 

FLAGTURNERINGEN 

KANINKLUBBEN 

mailto:tilmeld@hcagolfklub.dk


Spisning, som er i cafeteriet i hallen, og uddeling af ugens match og dagens match præmier, er sid-

ste tirsdag i måneden. 

Husk tilmelding i info rum, senest søndagen før kl. 12. Da der skal bestilles mad. 

 

Kaninudvalget. 

 

I år har Mandagspigerne i H.C. Andersen Golfklub tilmeldt sig Pink Cup, som er en landsdækkende 

golfturnering til fordel for kampen for brystkræft. Pink Cup-turneringen er for alle golfklubbens 

kvindelige medlemmer. Turneringen spilles med max. handicap 46.  Kræftens Bekæmpelse er an-

svarlig for Pink Cup. 

Pink Cup er en 18-hullers stableford turnering for kvinder, der 

spilles på en valgfri dag i perioden 25. april til 18. august 2022 og 

afsluttes med en festlig udvidet 20-års jubilæumslandsfinale den 

16. september i Svendborg Golf Klub for 70 golfklubber. 

 

Turneringen er anderledes, da det ikke udelukkende, er det spillemæssige resultat, der er afgørende 

for placeringen, det er først og fremmest det indsamlede beløb pr. golfklub, der tæller. Til landsfina-

len repræsenteres klubben af den bedste kvindelige spiller fra A- og B-rækken, dog skal spilleren 

være medlem af golfklubben. 

Det er tilladt at invitere gæster til den lokale Pink Cup turnering (både mænd og kvinder). Så derfor 

inviteres du til at deltage i 

PINK CUP TURNERING SØNDAG DEN 3. JULI 

Tilmeldingen er startet i Golf Box og slutter den 29. juni kl. 12.00. 

Der er gunstart kl. 9.30. Matchfee er 300kr. inkl. sandwich og en øl/vand. Alle spiller fra rød tee. Der 

er præmier til de 3 bedste i hver række. Præmierne er leveret af Pink Cups sponsorer. Den bedste fra 

A- og B-rækken går, som tidligere nævnt, videre til landsfinalen, såfremt de øvrige betingelser for 

deltagelse er opfyldt. Der er præmier for tættest flag og tættest snor. Det er også muligt kun at spille 

9 huller, så kan man dog ikke kvalificere sig til landsfinalen. Himmerland er hole-in-one sponsor i 

Pink Cup. For hvert hole-in-one der laves af både mænd og kvinder i turneringen, giver Himmerland 

25.000kr. til golfklubbens indsamling. 

 

I april blev der afholdt VIP turnering i Svendborg Golf Klub af kræftens bekæmpelse, hvor 2 arrangø-

rer af Pink Cup fra hver klub var inviteret. Annie og jeg (Janne) deltog. Det var en hyggelig dag, hvor 

MANDAGSPIGERNE 



der blev delt tips og erfaringer. Maverne blev fyldte med god mad både før, under og efter spillet. 

Fine præmier var der også. En fantastisk dag på en bane, som kan anbefales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der vil i løbet af sommeren blive lavet yderligere til-

tag for indsamling, f.eks. amerikansk lotteri og ban-

kospil, hvortil Mandagspigerne selv skaffer præmier. 

Vi håber, der vil være stor opbakning til indsamlin-

gen. 

”NÅR VI STÅR SAMMEN KAN DET MÆRKES” 

På vegne af Mandagspigernes bestyrelse 

 Janne 

 

 

 

 

Juniorer med DGU – kort 

ÆLLINGER OG JUNIORER 



Det går stadig fantastisk for drengene på D-touren. 21. maj gik turen til Holsted GK, hvor der denne 

gang kun var to med, men det ændrede ikke på de fine resultater. 

 

Anton tog denne gang 3. pladsen i U25 og ligger samlet set som nr. 1 

med 50 point i U25 

Oliver fik denne gang en flot 1. plads i U16 og ligger samlet set som 

nr. 3 med 45 point i U16 

STORT TILLYKKE med de flotte resultater. 

Det er nogen dygtige drenge, vi har.  

Næste runde er i Blommenslyst den 11. juni. 

Ud over dem, der allerede er på banen, så har vi lige nu to juniorspillere, der er i gang i Kaninklub-

ben og jeg ved, at der er to-tre stykker, der brænder efter at gøre de andre kunsten efter og erhverve 

DGU-kortet. 

Super 6: 

Lørdag den 18/6 kl. 10-12 afholder vi ”Super 6” for alle, der 

ikke har DGU kort eller er nybegynder og som er over 10 år. 

Der kommer spillere fra andre klubber og deltager. Så selvom 

du ikke har DGU kort, kan du sagtens være med. Der bliver 

spillet Shortgame. Hvis du vil være med, skal du tilmelde dig 

til Marianne marihansen@icloud.com senest 15/6.  

Deltager du ikke, så er Daniel klar til almindelig træning fra 

10-11. 

 

 

 

Ællingerne” 

Jungletræf: 

Lørdag den 18/6 kl. 10-12 afholder vi ”Jungle-

træf” for alle under 10 år. Der kommer spillere 

fra andre klubber og leger med. Hvis du vil 

være med, skal du tilmelde dig til Marianne 

marihansen@icloud.com senest 15/6.  

Deltager du ikke, så er Daniel klar til almindelig træning fra 10-11. 
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Kalender juni måned: 

Lørdage i juni kl. 10-11:  Træning med Daniel, Nikolaj, Gitte og Marianne 

4/6  kl. 11-12: ”Stjernejagt”   Tilmelding i Golfbox 

11/6 kl. 11-12:  ”Shortgame”   Tilmelding i Golfbox 

11/6   ”D-Tour” i Blommenslyst 

18/6 kl. 10-12: ”Junglegolf” og ”Super 6”  Tilmelding til Marianne 15/6 marihansen@icloud.com  

18/6 kl. 10-11: Træning med Daniel 

25/6 kl. 11-12:  ”Shortgame”   Tilmelding i Golfbox 

Tirsdage i juni kl. 16-17: Træning med Daniel (juniorer med DGU kort) Afbud til Daniel 

28/6 kl. 17-18: Spil på stor bane med Michael og Bo (juniorer med DGU-kort)  

                                             Tilmelding i GolfBox  

 

Et lille kig på juli måned 

Den 2. og 3. juli afholder vi ”Sjov Sommergolf” i samarbejde med ungdomsskolen. Den 2. juli er det 

for dem, der går i 3. klasse og derover, og den 3. juli er det for 0.-2. klasse. Til sidstnævnte er allerede 

tilmeldt 9, der gerne vil prøve at spille golf. Det plejer at være et par hyggelige dage.  

Hvis du kan afse nogen timer til at hjælpe søndag den 3. juli hører jeg meget gerne fra dig. Arrange-

mentet begynder kl. 9.30 og slutter kl. 13.30. Alt vil være planlagt og klar. Så du skal bare ”lege” med 

børnene. Uanset om du kan 2 eller 4 timer, så vil din hjælp være uvurderlig. Det er disse dage, der de 

sidste to år har genereret, at juniorafdelingen er vokset fra 4-6 til nu næsten 30. Så det er nogen vig-

tige dage.  /Marianne marihansen@icloud.com  

 

Den 6. maj spillede vi parmatch for 2. gang i år. Vi var 7 par og vi spillede Greensome.  

Efter spil hyggede vi os i klubhuset med mad fra Bogense Hotel.  

Der skulle også lige deles præmier ud. 

Elise og Otto vandt 1. præmien med flest point. De resterende to præmier blev uddelt ved lodtræk-

ning og blev vundet af Bente Marie & Finn og Lis & Tom. 

Vi havde en god dag med dejligt vejr og godt humør. 

 

Men nu skal vi til det mere kedelige. 

Vores weekendtur den 11./12. juni er vi blevet nødt til at aflyse, da der kun er 4 par tilmeldt. 

I stedet for afholder vi parmatch på samme vilkår, som vi plejer. 

Fredag den 10. juni. Udslag kl. 15.30, scorekort afhentes kl. 15.15. Vi spiller Fourball. 

Tilmelding er åben i golfbox. 

 

Golfhilsen fra Karen, Tonny, Lars og Ulla. 

PARMATCHKLUBBEN 
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