
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så lykkedes det !!    

Søndag den 23. januar deltog 28 aktive golfspillere i klubbens udbudte Suppe-Golf!  

Vejret var med os, så det var både tørt , vindstille og mildt for årstiden. 

 På grund af restriktioner blev suppegolfen afviklet under lidt andre former , men der var både plads til spillet 

og hyggen og suppepausen ved hul 10 fungerede fint. 

 Bogense Hotel, som er sponsor i klubben , leverede endnu engang dejlig varm vintersuppe til klubbens tradi-

tionsrige Suppegolf, og hjalp os med udstyr, så vi kunne overholde alle coronaforskrifter. 

En vinderbold blev fundet og ekstra præmier uddelt på baggrund af Mettes utraditionelle beregningssystem 

Vi ser frem til næste Suppegolf, der afvikles i 15 

marts. Denne gang spilles  indv stableford med 

4 jern/køller efter eget valg. 

Venlig hilsen bestyrelsen 

 

SUPPEGOLF 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Selvom der stadig er noget tid til sæsonen begynder, så er planlægningen på fuldt blus og der skal selv-

følgelig ske nye ting i 2022. 

Først og fremmest skal vi have en ny flok ællinger, for dem vi har nu, er blevet ret store og flyver alle-

rede derudad til træning og i forhold til at tage DGU kort. Der er plads til et nyt kuld, så spred gerne 

rygtet om golf for de 6-9 årige. 

Desuden vil vi gerne udvide aktiviteterne lidt, så der bliver lidt mere at komme efter, når I kommer til 

træning. Der vil også være mulighed for at træne dels shortgame, dels stjernegolf. I begge spil træner 

man de korte golfslag.  

Dette skal man tilmelde sig til i Golfbox, men det skal vi nok vise jer de første gange. 

 

Udover dette vil der i sæsonen være:  

”Tag en ven med”, hvor vi får besøg af 
Hippo, der er DGU’s dejlige flodhest.  

Klubmesterskab 

”Junglegolf” 

Natgolf, julematch, ”Sjov sommergolf”, 
guldfest m.m. 

 

Alt dette kræver lidt hjælp fra nogen søde voksne, der vil give en hånd i ny og næ og me-

get gerne nogen af vores forældre, der alligevel kører deres børn til golfklubben; - men 

også nogen af vores dejlige spillere i klubben.  

Frivillige jobs i 

juniorafdelin-

gen 

 Alle aktiviteter vil du blive sat grundigt ind i, før du selv 

skal stå med det, og de første gange er enten jeg eller Niko-

laj også til stede. 

 

Shortgame 

(14.dags) 

 

Lørdag  

Ulige uger 

Kl. 11-12 

Der øves i det kort spil på den optegnede bane på træningsområdet. 

Juniorerne skal hjælpes igennem banen. Hvis de ikke er mange, kan 

du selv spille med og træne dit korte spil. 

Juniorerne skal tilmelde sig på Golf Box senest fredag kl. 17.  

Så kan du se, om der er nogen at gå med på din vagt. 

 

Stjernegolf 

(14.dags) 

 

Lørdag 

Lige uger 

Kl. 11-12  

Her øves også det korte spil, men her er ikke et scorekort, men en 

badge med dyrebilleder. Man spiller på tre huller på par 3 banen 

med forskellig afstand alt efter hvor langt man er nået. 

Juniorerne skal tilmelde sig på Golf Box senest fredag kl. 17.  

Så kan du se, om der er nogen at gå med på din vagt. 

JUNIORER 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt Marianne, hvis du vil give en hånd med: marihansen@icloud.com 

 

 

Vinteren er snart slut, og foråret begynder. Det betyder, at golfturneringer 2022 starter.  

Parmatch starter fredag den 8. april, hvor vi slår ud kl. 15.30. 

Dato for turneringer kan ses i inforummet og i Golfbox. (hvor man også skal tilmelde sig) 

 

Stor bane 

4-6 huller 

 

Tirsdag 

Månedligt 

Kl. 17-ca.18 

 

Der er en lille flok drenge, der har DGU kort, som træner ekstra om 

tirsdagen, som godt kunne bruge lidt hjælp til at komme på stor 

bane og øve sig der. Så her handler det om at bruge en times tid på 

at spille 4-6 huller med dem, der tilmelder sig.  

De skal tilmelde sig på Golf Box senest fredag kl. 17.  

Så kan du se, om der er nogen at gå med på din vagt.  

 

Lørdagstræning 

”Ællinger” 

Juniorer 

 

Lørdag  

Uge 13-41 

Kl. 10-11 

 

Alle der kan undvære en time lørdag formiddag er velkommen til at 

komme og hjælpe til. Om det er en eller flere gange gør ikke så me-

get. Der vil altid være en plan for dagen 

 

 

”Jungletræf” 

 

Lørdag den 

18. juni 2022 

Kl. (9) 10- 12 (13) 

 

 

Vi har forpligtet os til en gang i sæsonen at afholde træf for de 

mindste, hvor vi spiller med snag-jern og laver nogen sjove lege. 

Der kommer børn fra andre klubber og det varer ca. 2 timer 10-12. 

Du skal være "storvildtjæger" og give børnene sjove opgaver under-

vejs på "banen" og være behjælpelig med praktiske opgaver før og 

efter.  

 

 

Klubmester-

skab 

 

Lørdag den 

27. august 2022 

Kl. 10-ca. 12 

 

Du skal stå for afvikling af klubmesterskab for dem uden DGU-kort. 

De mindste spiller klubmesterskab på samme måde, som til ”Jung-

letræf” og de store spiller par 3 banen, hvor Daniel også deltager og 

er ansvarlig for korrekte scorekort. 

 

”Tag en ven 

med” /åbent 

hus 

 

 

Lørdag den 

30. april 2022 

Kl. 9.30-11/11.30 

 

Vi inviterer til åbent hus for nye ”Ællinger” og har brug for ekstra 

hænder denne dag.  

”Guldfest” 

”Natgolf” 

”Julegolf” 

17. september  

4. november 

3. december 

 

Alle 3 arrangementer handler om praktisk hjælp til aktiviteter for 

hele børneafdelingen. Nærmere info, når vi nærmer os. 

PARMATCH 

mailto:marihansen@icloud.com


Weekendtur den 11. og 12. juni. 

Vi håber igen i år at se nye og ”gamle” par til nogle hyggelige turneringer. 

Golfhilsen fra 

Karen & Tonny 

Ulla & Lars 

 

 

 
 
Også på golfbanen var Malik forbi. 
 
 
 
 
 

TIL SIDST 


