
 

 

 

 

 

 

 

Klubkontoret er nu åbent både tirsdag og lørdag. 

Tirsdage fra 17.30-19 og lørdage fra 10-11. 

 

Nordfyns banks åbningsturnering blev afviklet i sol og flot vejr. 76 

medlemmer deltog og fandt det gode spil frem. Mange vandt fine 

præmier, som blev overrakt af sponsor. 

Stort tillykke til de dygtige vindere – og tak til alle for en rigtig 

dejlig dag på golfbanen. 

HCA Golfklub 

Turneringsudvalget 

           

ÅBNINGSTURNERINGEN SÆSON 2022 



 

 

 

 

19. marts var der store oprydningsdag på banen efterfulgt af en god gang aspargessuppe fra Bogense 

Hotel. Vejret var fantastisk til opgaven. Tak til alle, der mødte op. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

OPRYDNINGSDAG PÅ BANEN 

HJERTEFORENINGEN OG DIABETESFORENINGEN 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kaninklubben 

 

Kaninudvalget byder såvel nye som ”gamle” kaniner og interesserede handicapspillere velkommen til 

KANINKLUBBEN 



en ny sæson med masser af samvær og spændende matcher.                                     

Kaninklubben er stedet, hvor nye medlemmer får mulighed for at spille med andre medlemmer fra 

klubben, og det er også i kaninklubbens regi, at nye medlemmer spiller deres første 5 runder (à 9 

huller), inden de kan slippes fri på banen på egen hånd. 

Kaninklubben spiller match hver tirsdag med starttider mellem klokken 16.00 g 17.00.                                  

Vi afvikler årets første kaninmatch tirsdag den 5. april!                                                                               

Tilmelding til matcherne sker enten ved at skrive sig på listen i inforummet eller ved at sende en sms 

til den matchansvarlige senest kl. 15 den pågældende dag (Se vagtplanen på hjemmesiden eller i info-

rummet). Deltagergebyret - hvis man ønsker at spille med om præmier - er 20,- kr. som betales med 

MobilePay ved matchstart. 

 

Fællesspisning og præmieoverrækkelse                                                                                                     

Den sidste tirsdag i hver måned afholder vi månedsmatch med spisning. Her spilles der om at 

komme i præmierækken, om at blive ”Månedens Kanin” eller blot for at have det hyggeligt med an-

dre golfere. Disse tirsdage slutter vi af med noget godt at spise, præmieoverrækkelser, orientering og 

hyggeligt samvær. 

Præmier                                                                                                                                                                     

Ved såvel almindelige matcher som månedsmatcher er præmierne til kaniner og hcp-spillere ens:  

Almindelig match:  Månedsmatch:                                                                                                    

Nr. 1:   3 bolde   Nr. 1:  Præmie à 200,- kr.                                                           

Nr. 2:   2 bolde   Nr. 2:  Præmie à 150,- kr.                                                     

Nr. 3:   1 bold                        Nr. 3:  Præmie à 100,- kr.                                                                          

     Nr. 4:  3 bolde 

Vi har alle prøvet at være kanin. Derfor håber vi i udvalget på, at også mange handicapspillere vil 

møde op til kaninmatcherne og hjælpe de nye kaniner godt og sikkert ind i golfsportens forunderlige, 

spændende og begivenhedsrige verden.  

Vel mødt i kaninklubben om tirsdagen! 

 

Sæsonstart nærmer sig for G3 

Marts har været en tør og solrig måned, hvor der har været fint fremmøde på 9 og 18 huller. 

Bestyrelsen har konstitueret sig og Leif Lind Madsen er vores nye formand - tillykke til Leif. 

Onsdag den 6. april starter vi op med Mexican Scramble hvor alle møder kl. 8.30.  

HCA G3 



Husk tilmelding på golfbox senest 4. april og 

medbring godt humør.  

Fra onsdag den 13. april skal alle G3 tilmelde 

sig golfbox senest 15 minutter før start.  

 

Vi glæder os til at se jer alle til en ny sæson 

2022 

Mange hilsner 

Lis & Susanne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sådan kan det også se ud, når vi går ud.  

 

 

Mandag den 4. april begynder Mandagspigernes golfsæson. Vi slår ud kl. 16.00 og spiller Texas Scramble 

over 9 huller. Alle kvindelige medlemmer skal være så velkomne. Kom og prøv hvis du ikke har spillet med 

os tidligere. Er du ny og har ønske om at spille på hold med en veninde, tager vi selvfølgelig hensyn til det.  

 

Håber vi ses. 

Golfhilsen fra Mandagspigernes bestyrelse 

 

AKTIVITETSKALENDER FOR MANDAGSPIGERNE 2022 

MANDAGSPIGERNE 



 

April  

 4/4 ”Texas Scramble” kl. 16.00. Kort Information om kommende sæson og præmieuddeling. 

11/4    Stableford kl. 10.00 og kl. 16.00. 

18/4    2. påskedag. Der er 2 tider lukket fra kl. 16.00, hvor man kan møde op og spille. 

Det er ikke en del af Mandagspigernes turnering. 

25/4           Stableford kl. 10.00 og kl. 16.00. 

Maj 

 2/5    ”Hidden Hole” kl. 16.00 med efterfølgende spisning. Tilmelding i Golfbox.                                

 9/5    Stableford kl. 10.00 og kl. 16.00. 

16/5    Stableford kl. 10.00 og kl. 16.00. 

23/5    Stableford kl. 10.00 og kl. 16.00                            

30/5    Stableford kl. 10.00 og kl. 16.00. 

Juni 

  6/6    2. pinsedag. Der er 2 tider lukket fra kl. 16.00, hvor man kan møde op og spille.  

Det er ikke en del af Mandagspigernes turnering.                                                                                                       

13/6    Mandagspigernes stableford kl. 16.00 med efterfølgende spisning. Tilmelding i Golfbox.     

20/6  Stableford kl. 10.00 og kl. 16.00. 

27/6          ”Tur ud af huset” til Blommenslyst Golf med spil kl. 16.00 og efterfølgende spisning. 

Juli 

 3/7  Pink Cup Turnering.                             

 4/7    Stableford kl. 10.00 og kl. 16.00. 

11/7            Stableford kl. 10.00 og kl. 16.00 

18/7    Stableford kl. 10.00 og kl. 16.00. 

25/7    Stableford kl. 10.00 og kl. 16.00. 

August 

 1/8  ”Talmix” kl. 16.00 (ingen spisning). Tilmelding i Golfbox. 

 8/8 Turnering mod Torsdagsherrerne kl. 16.00 med efterfølgende spisning. 

 Tilmelding i Golfbox. 

15/8            Stableford kl. 10.00 og kl. 16.00 

22/8  Stableford kl. 10.00 og kl. 16.00. 

29/8 Stableford kl. 10.00 og kl. 16.00. 



 

September 

  5/9 ”Spil med 4 stykker værktøj” med efterfølgende spisning. Tilmelding Golfbox. 

12/9 Stableford kl. 10.00 og kl. 16.00. 

17-18/9      Weekendtur til Hovborg Kro med spil på 2 baner. 

19/9 Stableford kl. 10.00 og kl. 16.00. 

26/9 Stableford kl. 10.00 og kl.16.00. 

Oktober 

3/10  ”Norsk Slagspil” kl. 16.00 med efterfølgende spisning. Tilmelding i Golfbox.                                                                                     

Generalforsamling.     

 

Ret til ændringer i aktivitetsplanen forbeholdes. 

Vi tilstræber, at den første spillemandag er holdspil og kun på 9 huller. De resterende mandage, hvor 

der spilles Stableford, er det op til den enkelte, om der spilles 9 eller 18 huller.  

 

Gennemgående puttekonkurrence 

Den sidste mandag i måneden, hvor der spilles Stableford på egen bane, vil der være puttekonkur-

rence. Der tælles puts på green, som føres på scorekortet. Streges hullet føres 3 puts på scorekortet. 

Sæsonens bedste ”putter” kåres ved årets sidste spisning. Det er op til det enkelte hold, om man vil 

tælle puts de øvrige mandage, det indgår ikke i konkurrencen. 

 

Tilmelding til spil/spilletider  

 Man møder til spilletid klokken 16.00. Har man ikke mulighed for at nå dette, sendes en sms til 

Bente Marie på mobilnr. 25365286, hun sørger så for, at der vil være et hold at spille med på. Det 

kan være det sidste hold af de fremmødte til spil kl. 16.00 (mød senest 16.30), eller man kan støde til 

på hul 1 på et hold, der spiller 18 huller, og som er startet på bagni (mød senest 17.30). man skal 

spille forni, hvis der kun spilles 9 huller og stablefordpoint skal være gældende til regulering. 

Bestyrelsen for Mandagspigerne 

 

Så er vi godt i gang! 2/4 havde vi første træning, og det var rigtig dejligt at se, at der var så mange, 

der havde fundet vej til træningen. Jeg er sikker på, at endnu flere dukker op de kommende gange.  

HUSK forældre/spiller – møde lørdag den 9/4 kl. 11-12 (efter træning), hvor du 

vil få præsenteret hele sæsonen og de nye muligheder for træning og meget mere.  

 

 

ÆLLINGER OG JUNIORER 

PARMATCHKLUBBEN 



Det NU det sker. 

PARMATCH ÅBNINGSMATCH FREDAG DEN 8. APRIL 2022.   

Vi slår ud kl. 15.30. Scorekort uddeles fra kl. 15.15. 

Tilmelding skal foretages i golfbox. 

Det vil glæde os at se nye og gamle par til hyggeligt samvær. 

 

Golfhilsen fra 

Karen, Tonny, Lars og Ulla 

 


