
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURNERINGSPLAN FOR 2022 



 

OBS  OBS  OBS  OBS  OBS  OBS  OBS  OBS   

REGELVANDRING   

Lørdag den 26.marts 2022 

kl. 10.00 – 12.00  

Så er det tid til at få repeteret de gældende regler og faldgrupper. Sammen med nogle af klubbens re-

gelundervisere går man et par huller og drøfter regler i praksis. Få pudset din viden om dropregler ved 

areal under reparation, strafområder, uspillelig bold, bunkers osv. 

Arrangementet begynder kl. 10 ved klubhuset. 

ALLE ER VELKOMNE 

Nordfyns Bank - Åbningsturnering 

 Søndag d. 27. marts 

Turneringen er en partner-turnering, der spilles i en samlet parrække og holdene sættes  

sammen så det samlede handicap bliver så ens holdene imellem som muligt. 

 

Betaling foretages ved afhentning af scorekort, som skal være afhentet ved klublokalet  

senest kl. 09.00 

 

Der er velkomst og kort information kl. 09.05 ved bagrummet. Der er gunstart kl. 09.30 

. 

I øvrigt henvises til klubbens turneringsbestemmelser der kan ses på klubbens hjemmeside. 

  

Turnerings-fee er kr. 100,00 

 

Turneringen er kun for medlemmer af H.C. Andersen Golfklub.   

 

Præmie til de 6 bedste par. 

 

Der er præmie for tættest flaget på hul 2 og hul 18. 

 

Tilmelding er åben i golfbox, hvor der I øvrigt kan læses mere om turneringen. 

 

Igen i år har vi fornøjelsen af at have 

 
som turneringens sponsor 

Turneringsudvalget 

REGELVANDRING 

ÅBNINGSTURNERING 

https://alm.nordfynsbank.dk/


 

Til jer, der har DGU-kort: 

Husk at tilmelde jer til D-Tour og spil min. 4 runder. Jeg har sendt en mail til jer for nogen uger si-

den om dette. Husk at skrive, hvilken størrelse tøj, I har brug for. 

 

Husk, at åbningsturneringen på stor bane også er for jer. I det hele taget gælder ovenstående turne-

ringsplan også for jer.  

 

Vi afholder forældremøde for alle i afdelingen - lørdag den 2/4 kl. 11-12 ca., hvor sæsonen vil blive 

præsenteret med nye tiltag, aktiviteter og det I kender. 

 

Vi spiller stadig golf hver onsdag i vintersæsonen, og når regnen ikke siler ned, er der pænt fremmøde. 

Vi havde generalforsamling i Cafeteriaet i Bogensehallerne onsdag den 23.02. 

Generalforsamlingen forløb i god ro og orden. 3 medlemmer af bestyrelsen valgte at stoppe - Ruth Steen-

berg-Hansen, Mogens Hansen og Peter Bay. TAK for den store indsats i bestyrelsen. 

Den nye bestyrelse konstituerer sig på et møde onsdag den 2.03, velkommen til 3 nye medlemmer - Peter 

Kühnel, Leif Lind Madsen og Lis Rasmussen. 

PBV 

Susanne Hansen 

 

Mandagspigernes turnering begynder den 4. april kl. 16.00. Vi skal spille holdspillet ”Texas Scra-

mble”. Efter spil er der uddeling af præmier og en kort information om kommende sæson. 

Alle H.C.A.´s kvindelige medlemmer er meget velkomne. Du skal bare have et max. handicap på 54, 

din alder er underordnet. Vores formål er at spille golf under hyggelige og afslappende forhold. Nye 

medlemmer kan prøve spil med os et par gange uden beregning. Der kan læses om Mandagspigerne 

på klubbens hjemmeside, her vil der også inden turneringsstart ligge en aktivitetskalender. 

I år har Mandagspigerne besluttet igen at deltage i Pink Cup, som er en landsdækkende velgøren-

hedsturnering til fordel for brystkræftsagen. Turneringen spilles som en lokal kvalifikationsturne-

ring, hvor alle klubbens kvindelige medlemmer (max. handicap 46) kan spille sig til en placering på 

golfklubbens Pink Cup-hold. Til den lokale turnering er det tilladt at invitere gæster både mænd og 

kvinder, så vi håber, at rigtig mange vil tilmelde sig, når turneringen spilles søndag den 3. juli på 

H.C.A.. Meget mere om dette senere. 

”En tur ud af huset” går denne gang til Blommenslyst, så sæt kryds i kalenderen mandag den 27. 

juni. 

ÆLLINGERNE OG JUNIORERNE 

HCA G3 

MANDAGSPIGERNE 



Så er der turneringen mod Torsdagsherrerne. Nu er det vores tur til at vinde. Det gør vi mandag den 

8. august 

I år skal vi på weekendtur, nu vi er kommet ud af ”coronaens favntag”. Den 17.-18. september skal vi 

til Hovborg Kro. Vi skal spille 2 baner, hvilke er endnu ikke på plads. 

Vi ses den 4. april 

På vegne af Mandagspigernes bestyrelse 

Janne 

 

Herreklubben sæson 2022  

Åbningsturnering lørdag den 26/3 kl. 12:30  

Nye / såvel tidligere medlemmer.  

 

Vi nærmer os foråret, og måske har dit golfudstyr ligget godt gemt 

væk her i den kolde og våde tid, men NU nærmer vi os tiden hvor du 

godt kan finde udstyret frem igen og komme ud og nyde nogle hygge-

lige timer på golfbanenEr du herrespiller, over 18 år og med et handi-

cap på 36 eller derunder, så er der ingen undskyldning for ikke at 

møde op lørdag d. 26. marts kl. 12:30, hvor vi holder vores opstarts-

match med start tid kl. 13:00. Husk tilmelding i Golfbox til denne 

dag. Det bliver en stableford match fra tee 60 (gul) og med efterføl-

gende præmieuddeling, og der bliver information om den kommende 

sæson og mulighed for indmelding i herreklubben.  

 

Det er gratis at deltage i matchen, og er du generelt interesseret i at 

spille med om torsdagen, koster det kun 400,- kr. for en hel sæson, alternativt kan du indbetale 50 

kr. pr. gang. Du kan deltage op til 4 gange, hvor du betaler 50,- kr. pr. gang og finder du herefter ud 

af du gerne vil være ”fuldtidsmedlem” – så kan du fratrække de allerede indbetalte beløb, således du 

i alt har indbetalt kr. 400,00. Du kan selvfølgelig også vælge fortsat at betale 50,- kr. pr. gang.  

 

NYT NYT NYT……. Er du herre og har et handicap på mellem 36 til 40, og tænker du godt vil prøve 

deltagelse i herreklubben, og møde andre spillere, så er du velkommen til at komme og deltage.  

Det vil være gratis, men du kan dog ikke vinde præmier, før du opnår eller spiller fra hcp. 36 og er 

betalende medlem. 

 

HERREKLUBBEN 



Der kan i øvrigt læses mere om herreklubbens program, medlemskab og o.a. på klubbens hjemme-

side. 

Vi ses i Herreklubben 

 

 

Så er der åbnet i golfbox for tilmelding til vores ÅBNINGSMATCH fredag den 8. april. 

Vi skriver ud omkring aftensmaden, når vi ved mere. 

Vi glæder os til at se nye og gamle par til hyggeligt samvær. 

 

Ulla, Lars, Tonny og Karen 

 

 

 ”VI SPILLER GOLF”  

Vi vil glæde os til at ser jer, til vores hyggelige golfture rundt i det fynske og lidt i det jyske. Det er 

seks fredage i sæson 2022, hvor vi hygger os i hinandens selskab. 

 Vi spiller på tværs af alder, køn og handicap. Der er plads til alle der har hang til hygge og sjove ti-

mer i golfens tegn. Både nye som gamle, enlige eller par er hjertelig velkommen på disse fredage.   

Vi bestræber os på at sætte tiderne, således at de 18 huller kan spilles før mørket falder. Ca. fra kl. 

15.15 og fem tider frem. Efter endt spil spiser vi sammen.  

Vi sætter tilmelding op i INFO rummet. Det er først 

til mølle – og der er plads til 20 spillere.  

Listen vil være at finde 3 uger før spilledato og sidste 

tilmelding, som er bindende, er 1 uge før spilledato 

Her er datoer og de klubber som vi skal besøge i denne 

sæson: 

 

22/4: Midtfyns Golfklub 

20/5: Vestfyns Golfklub  

(ikke på plads, vi arbejder på sagen) 

17/6: Eventyr Golfklub 

15/7: Blommenslyst Golfklub  

19/8: Birkemose Golfklub 

PARMATCHKLUBBEN 

VI SPILLER GOLF 



2/9: Langesø Golfklub  

 

Mange Golf hilsner og på gensyn  

Lotte Nielsen – Henrik Dahl – Gitte Kragh 

 

“Dødspatruljen” blev beværtet med æggekage og snaps efter 60 

fangede muldvarpe. 

Næste frokost belønning er ved 100 fangster. Tak for indsatsen. 

Formanden måtte naturligvis tage billedet og var derfor vært på 

klubbens vegne. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

”DØDSPATRULJEN” 


