
 

 

 

 

 

 

 

Klubkontoret er åbent tirsdage fra 17.30-19 og lørdage fra 10-11. 

 

 

 

Igen i år har bestyrelsen valgt at prioritere kursustilbud til seniormedlemmer inden for de træningsressour-

cer, vi råder over.  

Derfor udbydes der nu 4 kursus a’ 3 timer hos klubbens dygtige pro Daniel Cole. 

Der er plads til max 9 deltagere på hvert kursus, og man er kun berettiget til at deltage i et kursus i sæsonen. 

Tilmelding sker på tilmeld@hcagolfklub.dk - der tildeles plads efter ’først til mølle’ – princippet. 

Skriv navn og klubnr i tilmeldingen.  

Lørdag   21.05 - 12-15 

Lørdag   11.06 - 12-15 

STEMININGSBILLEDER FRA GOLFENS DAG / TAG EN VEN MED 

KURSER 

mailto:tilmeld@hcagolfklub.dk


Lørdag..25.06 - 12-15 

Lørdag  9.07 -   12-15 

Bestyrelsen 

 

NYT NAVN  - - - - - Samme forrygende gode tilbud 

Tirsdag den 3. maj kl 19 – 20.30 starter endnu et tilbud i HCA.:   

Turneringstræning for herrer med hcp under 15 og damer med hcp under 20. 

  

Har du ambitioner om at blive en endnu bedre golfspiller, måske også om at klare dig endnu bedre til 

klubturneringer, regionsmatcher eller på golfrejser, så har du muligheden i H.C. Andersen GK. 

Er du interesseret i at være med, så tilmeld dig på tilmeld@hcagolfklub.dk.  

For at kunne få det bedste træningstilbud, vil vi gerne kunne give pro-træner Daniel Cole en liste over 

deltagerne, og som tilmeldt forventer vi så, at man giver Daniel besked, hvis man en dag er forhindret, 

så dagens træning kan tilrettelægges ud fra, hvor mange man er. 

Turneringstræningen slutter med udgangen af september    

Bestyrelsen 

 

EN RIGTIG DEJLIG OVERSKRIFT! 

I april måned 5 nye, i maj måned 7 nye! 

Det betyder så også, at der er travlt i begynderafdelingen.  

Vi har nogle gode traditioner for, hvordan vi få klubbens nye spillere i gang med golfspillet. 

En af dem er, at alle nye golfspillere i klubben får tilknyttet en mentor, der er deres kontaktperson i 

den første tid.  Denne mentor har til opgave  

 at fortælle om vores klub 

 at svare på de mange spørgsmål, man har som ny  

 gå min 3 runder på par 3 banen med det nye medlem, så man i ro og mag kan får lært sig, 

hvordan man færdes på en golfbane, og hvad der er praktisk i forskellige situationer.   

Mentoren følger også med i Kaninklubben og går de første banematcher med det nye medlem. 

 

ELITETRÆNING 7 TURNERINGSTRÆNING 

FLERE NYE MEDLEMMER  



MEN MEN MEN MEN ……… 

Vi mangler mentorer -  både herrespillere og især damespillere med hcp omkring 36!!! 

Så hvis du gerne vil hjælpe klubben - måske ’betale lidt tilbage’ af de gode oplevelser du selv har haft, 

så kontakt mig på 4093 1991.  

Ellen 

 

Søndag d. 8. maj 

Turneringen er en slagspilsturnering, der spilles som flagspil = 1 stk. flag udleveres ved start til hver 

spiller. 

Det betyder at hver spiller får tildelt 72 slag + det antal slag ens handicap berettiger til. Når man har 

brugt sine slag, placeres det udleverede flag der hvor golfbolden ligger. Vinderen er den spiller der 

når længst rundt på banen. Når man helt rundt, begyndes på 18 nye huller.  

 

Den 1. start er kl. 08.00 

 

Turneringsfee er kr. 50,00 

 

Vi opfordrer til at betale via MobilePay senest fredag d. 6. maj kl. 20.00 – på nr. 

792427. Betaling er dog også muligt ved afhentning af scorekort. 

 

Scorekort skal afhentes ved klublokalet og det skal være afhentet senest 20 min. før den starttid, man 

er tildelt. 

Tilmelding i Golfbox – sidste frist er onsdag d. 4. maj kl. 12.00 

Igen i år har vi fornøjelsen af at have 

som turneringens sponsor 

 

Turneringsudvalget 

 

Så er der igen nye kaniner på den store bane!                                                                                                             

De første fra dette års april-hold er allerede i gang med deres                                                                                               

REMA 1000 FLAGTURNERING 

KANINKLUBBEN 



banematcher i kaninklubben og har opnået lovende resultater.  

Sidste tirsdag i hver måned afholder vi Måneds-Match med efterfølgende fællesspisning og præmie-

overrækkelse til vinderne af Dagens Match, vinderne af de mellemliggende tirsdags-matcher og kå-

ring af Månedens Kanin. De nuværende omstændigheder omkring manglende spisemuligheder i vo-

res klub, har vi midlertidigt løst ved at henlægge spisningen til Bogense Hallerne. Her deltog ved 

april-spisningen godt 20 personer, som fik smagt Lisbeths dejlige flæskesteg 

med tilbehør, der til lige med den gode betjening og fornuftige pris absolut kan 

anbefales!     

      Månedens Kanin:  

Michael Lybek      

   

 

 
 
Dejligt at 12 “piger” var mødt op til Mandagspigernes første spil i denne sæson. 

Siden er der kommet flere til, både tidligere og nye medlemmer, velkommen i klubben. 

Vi tager hul på maj måned med holdspillet “Hidden Hole”, hvorefter vi spiser og hygger sammen i klubhu-

set. 

Rigtig god golfsæson 🏌️♂️ 

Golfhilsen fra Janne 

 

 

Åbningsmatchen 6. april blev ikke som vi havde ventet.  

 

Der skulle spilles Mexican Scramble hvor vi i første omgang var 49 til-

meldte. 

Men pga. vejret som drillede, var der en del afbud. 24 mødte op og i stedet 

blev der spillet stableford. 

 

De efterfølgende onsdage har vejret været med os. Så fint fremmøde og god 

stemning. 

 

I år går G3´s årlige golftur til Hjarbæk Fjord den 14. - 16. august. 

Tilmelding er startet og allerede stor tilslutning med få ledige pladser til-

bage.         Hilsen Lis  

MANDAGSPIGERNE 

HCA G3 



 

NU er vi i gang.  

Den 8. april havde vi åbningsmatch i parmatchklubben. 

Vi spillede foursome. Selvom det var en blæsende omgang, havde vi en 

god og hyggelig runde. 

Vi var kun 8 par. Desværre var der flere afbud grundet sygdom. 

Efter spil spiste vi i klubhuset, hvor vi fik mad fra Bogense Hotel. Det 

var vældig hyggeligt. 

Her blev der også uddelt præmier.  

 

Dorthe og Finn var selvskrevet til en 1.præmie, da de havde flest point. 

VI SIGER TILLYKKE.  

De resterende præmier blev uddelt ved lodtrækning af Tonnys bolde. 

Marianne og Flemming, meget fortjent, da det var Flemmings fødselsdag. 

Karen og Tonny. 

 

Næste parmatch er fredag den 6. maj kl. 15.30 der uddeles scorekort fra kl. 15.15. 

 

          

 

 

 

 

 

Juniorer med DGU-kort 

 

Vores fem juniorspillere med DGU kort stillede i Blåvandshuk op til turnering i deres nye turnering-

støj sponsoreret af ”Bilcenteret” Opel i Middelfart. Det var drengenes første juniorturnering og alle 

klarede det flot. To nåede frem til fotosession. Anton med en 2. plads i U25 og William med en 1. 

plads i Mesterrækken. Stort tillykke til jer alle med de fine resultater. 

Næste turnering er 21. maj i Holsted. Hvis du IKKE kan deltage denne gang, skal du melde fra senest 

13. maj til Jane. 

HUSK også tirsdagstræning for jer med DGU kort.  Afbud sendes til Daniel.  

SPIL på STOR bane er i maj måned den 31. maj. Tilmelding senest 30. maj kl. 15 i GolfBox. 

 

Juniorer uden DGU kort 

Generelt går det rigtig godt i juniorafdelingen. Vi oplever hele tiden at der kommer nye spillere. I øje-

PAR-MATCH 

ÆLLINGER OG JUNIORER 



blikket har vi 25-27 juniorer (inkl. ”Ællinger”), der træner jævnligt. I lørdags var vi 14, men de to for-

rige lørdage 21. Der er flere af jer, der så småt begynder at snakke om DGU-kort og en af jer er med 

på maj-holdet. Spændende med flere, der gerne vil på stor bane. Selvom det mest er drenge, der får 

DGU-kort, så er pigerne slet ikke i undertal.  

 

”Ællingerne” 

Mange af ællingerne er blevet store og hører nu til Juniorafdelingen. Derfor vil vi gerne have flere i 

aldersgruppen 6-9 år. Lørdag den 30. april havde vi derfor lånt ”Hippo”, skrevet på Facebook og 

snakket med skoler, men der kom ikke rigtig nogen nye denne dag. Til gengæld fik alle lov til at prøve 

kræfter med at ramme ”Hippos” gab. Der blev udlovet sodavand, hvis nogen kunne ramme og det 

endte selvfølgelig med sodavand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalender maj måned 

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

7. maj + 21. maj kl. 11-12: ”Stjernejagt” (gerne med lidt forældrehjælp) Tilmelding i GolfBox 

14. maj + 28. maj kl. 11-12: ”Shortgame” (juniorer 10-17 år) Tilmelding i GolfBox 

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

31. maj kl. 17.15-ca. 18.15: Spil på stor bane med Michael og Bo (juniorer med DGU-kort)  

Tilmeldning i GolfBox 



 

Det sker den 20. maj !!! 

 I maj måned tager VI SPILLER GOLF til Vestfyns GK 

 ”Vi spiller golf”  er et tilbud til alle klubmedlemmer i HCA.   Om man har lavt eller højt hcp er ikke væsent-

ligt. 

Formålet med disse fredagsrunder er, at man spiller sammen med andre fra klubben, klubmedlemmer 

som man måske / måske ikke kender, og at man får set og spillet på andre end vores egen bane – kort sagt 

går en god  runde og slutter af med let spisning (max 100 kr) og hyggeligt samvær. 

Tilmeldingen foregår på opslag i info- rummet, og vi kan max være 20 deltagere, især sidst på sæsonen, da 

lyset forsvinder hurtig hen ad kl 20. 

I inforummet finder du opslag over, hvilke golfklubber vi besøger i denne sæson og du finder tilmeldingsli-

sten.   

Så skriv dig på! -  det er tilmelding efter ’først til mølle’ princippet, 

Henrik, Lotte, Gitte 

 
 

VI SPILLER GOLF 

 


