
 

 

 

 

 

 

 

 

Rigtig mange har tilmeldt sig de opgaver, vi har i forhold til drift af banen.  

TUSIND TAK for det! 

Der er mange forskellige opgaver, der skal sættes i gang. Derfor er vi nødt til at gøre det lidt ad gan-

gen. Hav derfor tålmodighed. I skal nok få lov til at lave en masse praktisk arbejde.  

I får besked, så snart holdene er klar, og det er jeres tur til at løse opgaver. 

/Morten 

 

Jeg fik et spændende spørgsmål i den forløbne måned: 

 

En bold var landet i en bunker men landet i " blomsten " af en stor rodfæstet mælkebøtte uden at røre sand 

(vi må håbe at muligheden er overstået for vores bane) og så var spørgsmålet hvad gør man så? 

 Ligger bolden så ikke i bunkeren (rører ikke sandet) altså må der groundes? 

 Kan der tages lempelse for unormale baneforbehold og altså droppes fri i bunkeren? 

 Eller er det bare at " hakke " til og håbe på bolden kommer op? 

Svaret er, at når bolden ligger på jord eller græs eller nogen anden voksende eller fastsiddende, naturlig 

genstand inden for grænsen af bunkeren uden at berøre sand, er bolden ikke i bunkeren. Regel 12,1   

Bolden skal altså spilles som den ligger. Man kan selvfølgelig droppe fri efter gældende regler, men ikke 

regler efter at bolden er i en bunker. 

________________________ 

Samme spiller kom også med en meget relevant opfordring; - nemlig at man sørger for at mærke sin bold, 

så man ikke er i tvivl om, at det er ens bold, man når frem til. Det var spillerens opfattelse at mange løfter 

deres bold for at identificere, og gør det uden at markere den først.  

FRIVILLIGE OPGAVER 

JØRNS HJØRNE 



Regel 7.3 siger, at hvis du løfter bolden, uden at der er en rimelig grund til at identificere den, undlader at 

markere bolden, før den løftes, eller renser den, når det ikke er tilladt, får du et straffeslag 

Det var ordene for denne gang men skriv endelig til mig hvis i har et eller andet der kan rejses tvivl om. 

ej.anderson@mail.dk 

 

 

Tag en ven med til ”Spil Med dagen”  

Søndag den 21. august 2022 i H.C. Andersen Golfklub kl. 13-16 

 

13.00   Klubben byder velkommen til medlemmer og gæster  

Rundvisning på baneanlægget  

Prøv kræfter med træningsfaciliteterne  

Tag et spil på Short Game banen  

Putte –konkurrence ved klubhuset med sjove præmier  

14.00   Spil 9 huller på den store bane med et klubmedlem med FLAG i bagen. 

Efter spillet mødes vi til hyggeligt samvær ved klubhuset  

 

SPIL MED DAGEN / TAG EN VEN MED 

mailto:ej.anderson@mail.dk


 

Et af sensommerens bedste klubtilbud: 

Lørdag den 27. august kl 12 – 15 
og 

Lørdag den 10. september kl 12 -15 

  

……..afholdes de sidste to medlemskurser for klubbens medlemmer. 

Kurset ledes som altid af klub pro Daniel Cole, og vil give dig chancen for at få rettet unoder i dit spil og få 

input til egen træning i efteråret.  

Send navn og klubnr til tilmeld@hcagolfklub.dk .  Begge kurser fyldes op efter ’først til mølle’ princippet, så 

kom nu til tasterne. 

Venlig hilsen 

bestyrelsen 

 
 

 

Lørdag d. 6. august - formiddag 

 

Mesterskabet spilles over 11 huller. 

Mesterskabet spilles som slagspil i 3 lige store rækker. Du skal placere bolden indenfor et nærmere 

angivet sted på tee-stedet - (bolden må ikke tee’s op). 

For C-rækkens vedkommende, så afmærkes der “tee-steder” ude på banen. 

Deltagergebyr er kr. 60,- som også dækker kaffe og 1 rundstykke. 

Kom og deltag i denne hyggelige og anderledes udfordring. 

Der kan læses mere på Golfbox 

Sidste frist for tilmelding er torsdag d. 4. august kl. 12.00 

Turneringsudvalget 

 
 

TRÆNING  TRÆNING  TRÆNING 

INDSPILSMESTERSKAB 
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Techem Open 

Søndag d. 4. september 

Turneringsform: Almindelig stabeford 

Techem Open - en turnering for alle med EGA handicap - max 54. 

Spillere der ikke er medlem af H. C. Andersen Golfklub betaler udover turneringsgebyr også greenfee 

på kr. 350,- 

KLUBMESTERSKAB 

TECHEM OPEN 



Der spilles i 2 herre rækker, der vil blive opdelt i lige store rækker samt 1 dame-række. 

Der er gunstart kl. 09.00. 

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

 

Turnerings-fee er kr. 50,00  

Max 104 deltagere efter først til mølle princippet. 

 

Tættest flaget på hul 2 og 10. 

 

Der kan læses mere på Golfbox. 

 

Tilmelding senest onsdag d. 31. august kl. 12.00 

Igen i år har vi fornøjelsen af at have 

 

som turneringens sponsor 

Turneringsudvalget 

 

 
 

Mange af jer, der nu læser dette, kan sikkert med gode minder huske, at vi i august sidste år afholdt 

en noget speciel match i klubben. 

Et af vore medlemmer - Eigil Olesen, som desværre døde sidste år – havde ønsket, at der blev arran-

geret en klubmatch med masser af præmier, med masser af snak og hygge og med god mad / drikke. 

I forbindelse med matchen fik klubbens begynderafd.  overdraget en større sum penge, som vi efter 

bedste evne skulle bruges på nye spillere og de mange ihærdige klubmedlemmer, der gør så stort et 

arbejde som mentorer, par 3 bane vejledere, slagprøveansvarlige, regelundervisere og Kaninklubbe-

styrer og ugentlige spillere i Kaninklubben 

Det var også Egils ønske, at matchen blev gentaget, og derfor har Kaninklubben nu i støbeskeen, at 

gøre noget ekstra ud af den Kaninmatch, der ligger sidst i august -  og den efterfølgende spisning.   

KANINKLUBBEN 



Kort sagt: tirsdag den 30. august laver Kaninklubben en Egils Memorial match for nybegyndere og 

for alle jer, der i dagligdagen er flittige til at spille med om tirsdagen og hjælpe i Kaninklubben/ be-

gynderafd. 

Begynder/intro afdelingen 

________________________ 
 

…og se så her!!! 

Kaninklubben har valgt at sænke prisen på en pose brugte men ren-
gjorte bolde! 

NY PRIS:   15 kr pr pose 

Prisændringen træder i kraft den 1. august 

Husk lige at skrive bolde i kommentarfeltet når I sender penge via mobi-

lepay 😊 

Kaninklubben 

 

 

27 medlemmer (10 kvinder og 17 mænd) havde meldt sig til at spille den lokale Pink Cup turnering 

for at ”støtte brysterne”. En turnering som begyndte i regn, men blev afsluttet i dejlig solskin, så der i 

gården foran restauranten kunne nydes en sandwich og en øl/vand. 

Der blev spillet i 3 rækker. En A- og en B række, som spillede 18 huller, og en D række som spillede 9 

huller. 

Vinderne af rækkerne blandt damerne blev 

A rækken: Gitte K. Larsen (38), Janne Nielsen (35), Jeanne Kjærgaard (35) 

B rækken: Lotte Nielsen (30), Annie J. Ørgaard (29) 

D rækken: Jane Westergaard (21), Gitte Sørensen (18), Mai-Britt Gantzhorn (10) 

Blandt herrerne var placeringen således: 

Nr. 1 Ulrik Nissen (39), nr. 2 Erling Odgaard (37), nr. 3 Henning Jensen (35) 

Tættest på stregen på hul 16 kom Morten Lindstrøm. Tættest på hul på hul 2 og hul 10 kom Henning 

Jensen og Bruno Hansen. 

MANDAGSPIGERNE 



Der var mange fine præmier, en stor del af dem var sponsoreret af byens butikker og Mandagspi-

gerne, vi takker mange gange, også tak til alle medlemmer, som har støttet op om Pink Cup. 

På nuværende tidspunkt er der samlet ca. 12.600kr. ind, så må vi se, om det er nok til, at 2 Mandags-

piger (nr. 1 fra A rækken og nr. 1 fra B rækken) kan deltage i Pink Cups landsfinale den 26. septem-

ber i Svendborg Golf Klub. De to klubber, der samler flest penge ind, henholdsvis total set og pr. 

kvindelig spiller, vinder årets to hovedpræmier. Den ene præmie er spil på 18-hulsbanen, her er 48 

klubber repræsenteret, den anden er en sjov og hyggelig 20- års jubilæumsturnering på 9-hulsbanen, 

22 klubber inviteres til denne. Vi venter spændt. 

Janne Nielsen 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mandagspigerne mod torsdagsherrerne 



Den 8. august dyster Mandagspigerne mod Torsdagsherrerne. Det er os, der inviterer til revancheturnering 

på “hjemmebane”⛳️. 

Der er gunstart kl. 16.00. Præmie for tættest hul på 2 og 10 og selvfølgelig præmie til 1., 2. og 3. pladsen. 

Om det er Mandagspigerne eller Torsdagsherrerne der vinder i år, afgøres af scorer fra de 5 bedste herrer 

mod de 5 bedste damer🏆. 

Der er sandwich efter spil i gården i forhåbentlig fint vejr. 

Tilmelding i Golf box senest den 6. august kl. 20.00 

 

Sommerferien er ved at være slut og vi glæder os til at se jer alle igen til træning. Daniel holder ferie i 

slutningen af august og Gitte, jeg og Nikolaj er der lidt på skift i august /september. 

Vi skal selvfølgelig også i år have Klubmesterskab på Krokodillebanen og Par 3 banen, men vi har 

ikke nok hænder til at kunne gøre det den weekend, hvor der spilles Klubmesterskab på stor bane. 

Det bliver derfor først en gang i september. 

Kalender august måned: 

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

6/8  kl. 11-12:  ”Shortgame”  Tilmelding i Golfbox 

20/8 kl. 11-12:   ” Stjernejagt”  Tilmelding i Golfbox 

27/8    Træning AFLYST (ferie og Klubmesterskab på stor bane) 

                                                         Klubmesterskab er også for juniorer med DGU kort  

                                                         (I er jo i træning med turneringer) 

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

Afbud til Daniel 51918392 

30/8 kl. 17-18: Spil på stor bane med Michael og Bo (juniorer med DGU-kort)  

Tilmelding i GolfBox senest 29/8 

 

I juli måned havde vi en 4 jerns turnering med efterfølgende grillpølser på terrassen. Det var årets hidtil 

varmeste dag (36 grader) så der blev svedt godt, og desværre oplevede vi, at nogle spillere blev dårlige og 

måtte opgive matchen. Grillarrangementet var en succes. 

 

3. august starter vi alle en time senere end vanligt - så mødetid for 18 huller er 9.30 og for 9 huller kl. 11.00 

 

10. august spiller vi holdspil med gul bold - denne dag spiller vi kun 18 huller, så vi mødes alle kl. 8.30 - 

husk tilmelding i Golf Box. 

ÆLLINGER OG JUNIORER 

HCA G3 



 

14.-16. august har vi vores årlige udflugt med overnatning - denne gang skal vi til Hjarbæk Fjord Golfklub. 

 

17 august spiller vi alle fra Tee 52 

 

På bestyrelsens vegne 

Susanne 

 

  



 

 

 

 

Parmatchklubben afholdt match den 8. juli.  

Vi var 12 personer (6par) som spillede greensome. 

Vi hyggede os med spil i dejligt vejr med efterfølgende spisning på Bogense Hotel. 

 

Karen og Tonny vandt førstepræmien med flest point. TILLYKKE. 

 

Den anden præmie blev udtrukket ved lodtrækning, og den gik til 

Åse og Niels. 

 

 

Næste parmatch er den 12. august. Vi slår ud kl. 15.30, og der er 

uddeling af scorekort kl. 15.15.  

Der er åben for tilmelding i Golfbox.  

Vi håber I har tid og lyst til at deltage. 

 

Hilsen Karen, Tonny, Lars og Ulla. 

 

 

 

 

 

Vores næste golf runde går til Birkemose golfklub 

Det er en spændende bane , med mange blinde huller og flere bakker 

En dejlig udfordring … som man ikke skal være rad for … så kom frisk. 

Det er jo bare golf. Sjovt og lærerigt.  

Skriv jer på i info. Tilmeldingslisten er hængt op og vi spiller d 15/8 

 

Hilsen og på gensyn 

Henrik , Lotte og Gitte 

PARMATCHKLUBBEN 

VI SPILLER GOLF 


