
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så blev det Gittes tur til at lave Hole in One. Super flot!  

Det var den 14/8 på hul 16 i Golfklubben Lillebælt.  

STORT TILLYKKE!! 

 

 

 

 

 

Sæsonens sidste medlemskursus afholdes  

den 10. september kl 12 – 15 

Så benyt dig af dette gratis tilbud og få tips og korrektioner, du kan 

arbejde med ind i et dejligt efterår. 

Tilmelding som altid :    tilmeld@hcagoldklub.dk 

HOLE IN ONE 

SIDSTE MEDLEMSKURSUS I DENNE SÆSON!! 

mailto:tilmeld@hcagoldklub.dk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDSPILSMESTERSKAB 8. AUGUST 2022 

Britt Bengtson blev vinder i C rækken.  

Flemming Weber nr. 2 

Steffen Siggaard nr. 3 

I B rækken blev Jung vinder 

Otto nr. 2  

Poul Jørgensen nr. 3 

A rækken blev vundet af Jens Koch 

Stefan blev nr. 2  

Lars nr. 3 



 
KLUBMESTERSKAB I SLAGSPIL 27/8-28/8 2022 



 

 

Desværre afholdt mit brækkede ben mig fra at være med til klubmesterskab i den forgangne 

weekend men jeg havde lovet at være på telefonen hvis der opstod situationer hvor der kunne 

opstå tvivl. 

Heldigvis blev jeg ringet op et par gange med situationer hvor der lige  var opstået lidt tvivl. 

Den ene opringning var omkring en ikke flytbar forhindring. Ved en sådan bruges reglen om 

lempelse for unormale baneforhold (regel16) 

Det vil sige man finder det nærmeste sted for fuld lempelse. Det vil sige hvor man kan svinge 

frit og uden gene for ens stance. Fra dette sted kaldet referencepunktet udmåler man lem-

pelsområdet med en køllelængde så man får en ”halvmåne” hvor referencepunktet ikke må 

være nærmere hullet. Her droppes bolden og der spilles herfra. En sådan lempelse er uden 

straf. 

 

Den anden situation var et haresæde hvori bolden var landet. Et haresæde regnes som et iso-

leret dyrespor på lige fod med et hovspor. Det vil sige ikke er lavet af et dyr men snarere en 

uregelmæssighed i overfladen hvorfra lempelse uden straf ikke er tilladt og bolden spilles 

som den ligger. 

Hvis en sådan skade er på green må det repareres (regel 13.1c der omhandler forbedringer 

som er tilladt på greenen.  

Det var alt for denne gang men skriv endelig hvis der er tvivl derude. 

 

JØRN’S HJØRNE 



 

Tirsdag den 30. august hoppede mere end 40 kaniner og hjælpere med 

tilknytning til begynderafdelingen rundt på banen i forbindelse med 

”En anderledes Kaninmatch”. Matchen er arrangeret med tanke på 

Egil Olesen, der i en lang årrække var en hyppig deltager i Kaninklub-

ben. Hans gode humør og mange finurlige påhit var kraftigt medvir-

kende til, at der blev spillet mange sjove runder. Matchen blev spillet 

som en 9-hullers holdmatch fra tee 52 med gunstart, men hvor indivi-

duelle præstationer også blev honoreret ved den efterfølgende spisning i Caritas. 

I Egils ånd blev der spillet med lidt ”skæve” regler som fx 2 Mulligans pr. spiller, der kunne bru-

ges overalt på banen, tættest på flaget efter 4 slag på et par-4 hul, og flest bunker-besøg pr. 

hold. Præmierne ved ”En anderledes Kaninmatch” blev blandt andet sponsoreret af midler Egil 

donerede begynderafdelingen inden sin bortgang.  

        Vinderne af Hold-matchen              Månedens Kanin i august:      Holdet med flest Bunker-besøg: 

 

 

 

 

 

 

  

        Karsten, Ina og Stig                             Elise Donbæk                               Gertrud, Steffen og Susanne  

 

 

KANINKLUBBEN 



  

 

Mandagspigerne har spillet den årlige turnering mod Torsdagsherrerne og vandt. 26 medlemmer 

deltog, 14 damer og 12 herrer. 

De fem bedste scorer fra henholdsvis dame- og herreklubben talte, det blev 202 mod 187, godt 

gået piger. 

Efter spillet samledes alle i restaurantens gård, hvor der blev nydt en sandwich og drikkelse. Her-

efter var der præmieoverrækkelse. Formand Bente Marie Hansen uddelte præmier til de 3 bedste 

scorer. 

MANDAGSPIGERNE 



1. Britt Bengtson (42) 

2. Marianne H. Hansen (41) 

3. Britta Nielsen (40)                                                                                                                                                                                                                                          

Tættest hul på hul 10 var Morten Lindstrøm med 4,29 meter. 

Så var det tid til, at den fine pokal af ”den dejligste golfdame” skulle tilbage til Mandagspigerne. 

Lars Antonsen overrakte den til Bente Marie Hansen, der var stort smil på (se billede). 

 

Mandagspigerne takker for en god turnering og ser frem til den næste i 2023. 

 

LADY FYN 

Lady Fyn er en turnering for 13 fynske klubber, 

som kvinder med handicap 0-40 kan tilmelde sig. 

Turneringen går på skift mellem de 13 klubber og 

i år blev den afholdt i Blommenslyst. 

6 medlemmer fra H.C.A. havde tilmeldt sig. Der 

blev spillet stableford i 3 lige store rækker både 

som individuelt og som klubmatch. Vandrepoka-

len tilfaldt klubben med det højeste samlede net-

toscores for de de 6 bedste spillere, vinderen blev Blommenslyst Golfklub. Vi gik dog ikke tom-

hændet hjem, Lotte Nielsen blev nr. 2 i B-rækken med 35 point og Britt Bengtsson var tættest hul 

med 2,90 meter, tillykke. 



Det var en meget god tilrettelagt turnering af damerne i Blommenslyst Golfklub. Efter spil havde 

de sørget for lækker ”tag selv buffet” med vin og vand. Efter præmieuddelingen sluttede vi af med 

kaffe og en rigtig ”LADY FYN KAGE”.  

 

PINK CUP 

I relation til deltagelse i Pink Cup (som nævnt i sidste Klub Nyt) har Gitte K. Larsen og Lotte Niel-

sen kvalificeret sig til landsfinalen i Svendborg den 26. september. Vi har samlet 1095 kr. ind pr. 

deltagende kvindelige medlem i vores lokale turnering. 

Hilsen Janne Nielse 
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August har været en måned med forskellige aktiviteter.  

10. august mødte 52 golfere kl. 8.30 til fælles golf runde “spil med gul bold”. 

Gul bold skulle følge os alle 18 huller, men nogen gjorde det mere spændende og efterlod bolden i 

forskellig krat på banerne og kom derfor ikke hjem med med den gule bold.  

14.-16. August havde vi vores årlige golf tur, som denne gang gik til Hjarbæk fjord Golfklub. 36 deltog 

hvoraf 29 spillede golf og 7 ledsagere hyggede sig.  

Vi mødtes søndag kl 11 i Hjarbæk, hvor der ventede os et dejligt morgen/formiddags måltid og efter-

følgende golf.  

Om aftenen mødtes vi til fælles middag, hvor vi fik serveret dejlig mad.  

Der blev hygget, snakket og grinet, stemningen var høj.  

Det samme gentog sig næste dag.  

Afrejsedagen den 16. aug. mødtes alle kl. 8 til fælles morgenmad, hvor vi fik fejret en 80 års fødsels-

dag med sang.  

En dejlig og sjov tur hvor lattermusklerne blev brugt og pragtfulde golfbaner, som varmt kan anbefa-

les. 

HCA G3 



Sommer Sæsonen nærmer sig sin afslutning for HCA G3. Husk at sætte kryds i kalenderen onsdag 

den 28. September hvor der holdes afslutning.  

På bestyrelsens vegne Lis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D-Tour er netop spillet færdig og det er lykkedes to af vores seje drenge at kvalificere sig til finale-

spillet i oktober. Tillykke til Anton og William! 

 

På tirsdag begynder fire af vores juniorer på golfkørekort. Det betyder, at vi snart har 10-12 juniorer, 

der kan spille på stor bane. Det giver nye muligheder for den kommende sæson. 

 

Kalender SEPTEMBER måned:  

 

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

10/9 kl. 11-12: ”Stjernejagt”  Tilmelding i Golfbox  

17/9 kl. 11-12: ” Shortgame”  Tilmelding i Golfbox  

24/9 kl. 11-12:  ”Stjernejagt”  Tilmelding i Golfbox  

ÆLLINGER OG JUNIORER 



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

Afbud til Daniel 51918392  

27/9 kl. 17-18:  Spil på stor bane: AFLYST!! 

 

8. oktober 2022:  KLUBMESTERSKAB på Par 3 banen og Krokodillebanen 

     (for alle uden DGU kort) Forældre meget velkomne til at heppe 

     Evaluering af sæsonen med forældre 

Vi har brug for jeres hjælp til at gøre det bedre i næste sæson 

 

 

 

 

 

 

 

Den 12. august spillede vi parmatch. Vi er glade for den store tilslutning. Vi var 26 personer (13 par), 

det er næsten det dobbelte af, hvad vi har været de andre gange i denne sæson. 

Det var noget af en varm omgang i over 25 graders 

varme, men alle kom igennem med godt humør og ingen 

hedeslag. Efter spil spiste vi i Nordfynshallens Cafeteria.  

Efter spisning blev der uddelt præmier. Dem som vandt 

1. præmien med flest point var Hanne og John, som var 

med til parmatch for første gang. TILLYKKE TIL JER.  

Det resterende 3 præmier som blev uddelt ved lodtræk-

ning gik til: 

Anne Birgitte & Poul Erik, Gitte & Kurt og Ulla & Lars. 

Næste parmatch spilles den 9. september. Der er åben 

for tilmelding i Golf Box. 

Vi håber tilslutningen bliver lige så stor igen. 

 

Hilsen Karen, Tonny, Lars og Ulla. 

 

 

 

 

 

 
 

PARMATCHKLUBBEN 

VINTERTRÆNING 





 
 

 


