
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er sjældent, at nogen laver Hole in One mere end en gang; - hvis nogen sinde. Ikke desto 

mindre lykkedes det Otto, at ramme koppen i første hug endnu en gang.  

Det skete på hul 18 tirsdag den 20/9 - 2022 

STORT TILLYKKE Otto!! 

 

 

 

HOLE IN ONE 

MEDHJÆLPERMATCH 



Søndag den 2. oktober var det klubbens frivillige, der blev forkælet med match, præmier til 

alle og spisning. TUSIND TAK for jeres store indsats. Vi var omkring 60, der deltog; - men vi 

er flere frivillige. SÅ FLOT! Der blev taget et fællesbillede på dagen. 

 

 
SPONSORMATCH 



 

Vores sponsorer fik i slutningen af september en forkæ-

lelsesmatch, som tak for støtten til klubbens arbejde. 

Tillykke til de 5 vindere med Torben Jaug på 1. pladsen 

med flotte 42 point - husk sponsorerne når I handler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

I tirsdags fik vi kåret månedens og årets kanin som er den samme person. 

Michael Lybek. 

Samtidig ønsker vi alle de nye kaniner der er startet i år, tillykke med banetilladelsen,  og hå-

ber fortsat at se jer i Kaninklubben.  

 

De sidste gange vi spiller i år er. 

Tirsdag  den 4 oktober  kl.16. 

Tirsdag  den 11 oktober  kl.16 

 

Lørdag den 15 oktober  kl. 13. 

Lørdag den 22 oktober  kl.13 

Lørdag den 29 oktober kl.13 

 

Hilsen kaninudvalget  

 

 

 

I weekenden 10.-11. september blev Klubmesterskabet i hulspil afgjort. 

KANINKLUBBEN 

KLUBMESTERSKAB I HULSPIL 



 

 

 

 

 

TILLYKKE TIL ALLE VINDERNE! 

 

 

 

 

 

 

 

I år kan vi - indtil nu -sige tillykke og byde velkommen til 15 spillere med banetilladelse!  

(og vi er sikre på, at der kommer mange flere til) 

TILLYKKE TIL ALLE, DER HAR FÅET BANETILLADELSE I ÅR 



Stort tillykke med, at I nu kan færdes på vores dejlige 18 huls bane og for alvor lære golfspil-

lets glæder og udfordringer at kende. I klubben glæder vi os til at se jer deltage i de forskel-

lige matcher, der arrangeres i løbet af en sæson. 

Kaninklubben, som har været den klub i klubben, I har deltaget i for at få jeres banetilladelse, 

Kaninklubben vil også i næste sæson være et tilbud til jer.  Kaninklubben er en klub i klub-

ben, der på uformel vis danner ramme for spil og hygge med andre både erfarne spillere og 

med de nye golfspillere, der i denne og næste sæson tager hul på golfen, En klub hvor man 

ikke kun spiller, når man er på vej mod banetilladelse men bestemt også, når banetilladelsen 

er i hus simpelthen fordi, det er smadder hyggeligt!! 

Så på gensyn i Kaninklubben også i næste sæson!  

HUSK: Du kan spille i kaninklubben så længe du har lyst.  

Bestyrelsen 

 

45 + gruppen er spilletilbud til damespillere i  hcp mellem  45 – 54, der endnu ikke føler 

sig parate til at spille med, hvor hcp-grupper med større spændvidde deltager.  

Deraf navnet klub 45+. 

Der spilles golf hver torsdag formiddag:  

november - april kl 10.00  

april - oktober 9.30 

Kontaktperson Gitte Sørensen mobil 2946 1027       

Klub 45 + holder hinanden underrettet om fremmøde via sms’er og Messenger  

Mød op kl. 9.45 med udskrevet scorekort ved inforummet. 

Bolde sammensættes via lodtrækning, putning ell. andet. 

Der slås ud til 9 eller 18 hullers runde, og der spilles i 2 eller 3 bolde. 

 

 

Åben Vinter Golf indleder sin sæson  omkring 1. november ( mere info følger) 

 Åben Vinter Golf er for alle HCA’s golfere med hcp mellem 54 og 4, det vil sige alle, som har 

lyst til at holde golfen ved lige over vinteren og også holde liv i snakken med klubmedlem-

merne.  

KLUB 45 + 

VINTERSÆSONENS TILBUD OG ARRANGEMENTER 



Der er ingen tilmelding til Åben Søndagsgolf.  Man møder blot op i god tid ved INFO-rum-

met (dog senest 10.15), og afleverer sit scorekort til den ansvarlige for dagens match, som så 

sætter holdene til enten 9 huller eller 18 huller efter ønske.  

Vi tilstræber, at man går i 3 bolde. 

Der er kaffe i klubhuset bagefter. Kaffen står klar til de, der har gået 9 huller – og vi forventer 

så, at de laver en kande, der er klar til de, der går 18 huller.  

15 min til en kop kaffe efter en runde har alle tid til, så grib chancen og få snakket med dine 

klubkammerater i løbet af vinteren. 

 

Hvem har vagten de enkelte søndage?  Se opslag i inforummet 

Bestyrelsen 

 

SUPPEGOLF   

To søndage i løbet af vinteren arrangeres klubben SUPPE-golf. Det betyder, at man møder op 

og spiller 9 huller i forskellige matchformer og derefter samles til en god gang varm vinter-

suppe (egen betaling). 

Der spilles suppe-golf søndag den 23. januar.  

Matchen den dag er holdspil med gul bold, dvs. at hver hold får udleveret en gul bold, som 

man på skift spiller med, og den gule bold fordobler spillerens pointsum på hullet.  

Præmier til det vindende hold. 

Søndag den 13. marts arrangerer vi igen suppegolf 

- og denne gang spilles individuel Stableford med 4 jern efter eget valg.  

Skulle vejret spille os et puds kan aflysning forekomme.  Ændrer vejret sig efter tilmelding til 

matcherne, spiser vi suppe og hygger os alligevel. 

Hold øje med opslag m tilmelding i info rummet. 

Bestyrelsen  

 

Den årlige weekendudflugt i august for Mandagspigerne gik til Hovborg Kro.  

MANDAGSPIGERNE 



Vi var 9 spillere, som tog afsted for at spille Kaj Lykke golfbane om lørdagen. Banen var 

under omlægning, men det betød mindre, da det er en smuk bane at spille. De fleste huller 

blev heldigvis spillet i godt vejr, men lidt våde blev vi, så det var godt at komme i klubhuset 

til en tår at drikke. 

Herefter gik turen til Hovborg Kro. Traditionen tro havde nogle sørget for lidt godt til hal-

sen af både den ene og den anden slags, stemningen var helt i top. 

Efter en omklædning mødtes vi i en lille krostue, hvor der var dækket fint bord til os. Der 

var et par gæster mere, men de for-

svandt hurtigt (hvorfor mon???). Vi 

fik serveret meget lækker mad og alle 

blev mere end mætte. Efter spisnin-

gen fik vi stillet et rum til rådighed 

”Høloftet”, hvor vi kunne hygge vi-

dere med selvbetjening i baren. 

Søndag var der morgenmad med alt, 

hvad hjertet begærer og mulighed for 

at smøre madpakke til dagens golftur, 

så da vi havde taget afsked med Hov-

borg Kro, som virkelig er et besøg 

værd, gik turen til Vejen Golfbane. 

Også en flot golfbane, men med større 

udfordringer, da den er kuperet. Un-

der spillet var der både regn og sol, 

men vi kunne afslutte turen med skøn 

solskin på terrassen, hvor Bente Ma-

rie uddelte præmier for de to spille-

dage. 

Bestyrelsen vil gerne takke alle, der 

var med til at gøre dette til en hygge-

lig og festlig tur og håber på stor til-

melding næste år. Det er ikke noget, 

man skal gå glip af. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERALFORSAMLING 

Generalforsamling i Mandagspigerne afholdes mandag den 3. oktober kl. 19.30 i klubhuset 

efter spil og spisning. Alle kvindelige medlemmer er velkomne til at møde op. 

 

 

Er du også til golf, når vi kommer ind i de lidt koldere måneder, og vil du gerne have en 

god undskyldning for at slippe for at støvsuge eller tømme opvaskemaskinen søndag for-

middag, så skal du da med til Åben Herregolf. 

Vi mødes ved putting green nær 1. teested kl. 09.50 og så ”blander vi boldene” eller putter 

om hvem der skal spille sammen på dagen. Det er ganske uformelt og det koster ikke noget 

HERREKLUBBEN 



at deltage, og oftest spiller vi i 3 eller 4 bolde, alt efter hvordan det kan gå op. Nogle dyster 

måske om ”håneretten”, og andre spiller måske om en øl og andre igen dyster om begge 

dele, men det er helt frivilligt, - det vigtigste er at alle kommer ind til hul 19 og har haft en 

hyggelig runde. Er du ny i klubben, så er der god mulighed for at lære andre at kende. 

Der spilles hver søndag og 1. gang er søndag d. 9. oktober og herefter alle søndage, hvor 

der ikke er andre arrangementer. 

Du behøver ikke tilmelde dig i Golfbox, du kan bare møde op med et udskrevet scorekort. 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Efteråret nærmer og sommeren nærmer sig sin afslutning.   

Vi har haft en fantastisk sensommer ☀️Rigtig golfvejr, hvor vi har været mange på banen 

om onsdagen.  

21. sep. spillede vi Irish Rumble, hvor vi var 50 golfere. Alle mødte kl 8.30, der blev kamp 

om 1.pladsen, som blev vundet af Karen Hedemark, Ronni 

Lehnskov, Jens Otto Dalhøj og Rye Rasmussen.  

    

 

 

 

 

 

HCA G3 



 

28. sep. var sidste gang i sommerhalvåret.  

Der blev kåret klubmester for 9 og 18 huller. 

9 huller damer: Lis Rasmussen  

9 huller herrer:  Kaj Madsen  

18 huller damer: Annelise Rasmussen  

18 huller herrer: Ronni Lehnskov  

STORT TILLYKKE  

 

 

Om aftenen blev der holdt afslutning i fiskehuset, hvor 57 festglade deltog. En dejlig aften 

hvor alle hyggede sig.  

Onsdag den 5. okt. er vi gået over til vinterprogram, hvor mødetid for 18 huller er 9.30 og 

9 huller kl 11. Ingen skal skrive sig på GolfBox bare møde op. Alle er velkommen uden at 

være medlem af G3. 

Pbv 

Lis Rasmussen  

 

 

Kalender OKTOBER måned:  

ÆLLINGER OG JUNIORER 



Lørdag d. 1. og 15. oktober kl. 10-11:    

Træning med Daniel, Nikolaj, Gitte og Marianne  

”Stjernejagt og ”Shortgame” er slut for i år 

 

Tirsdag d. 4/10 og 11/10 kl. 16-17:     

Træning med Daniel (efter aftale)   

Husk at melde afbud til Daniel 51918392, hvis du ikke kan komme 

 

8. oktober 2022 KLUBMESTERSKAB på Par 3 banen og Krokodillebanen 

- er AFLYST på grund af manglende tilslutning 

 

 

 

ØV ØV ØV Den 9. september skulle vi spille parmatch. 

Desværre så vi os nødsaget til at aflyse, da der kun var tilmeldt 8 personer (4par). 

Det er vi meget kede af. 

Vi aflyste da vi er lidt udfordret med hensyn til levering af mad til så få personer. 

Vi håber inderligt at få flere tilmeldinger til vores afslutning lørdag den 8. oktober. 

BEMÆRK vi slår ud kl. 13.30 scorekort udleveres kl. 13.15. 

Der er åbent for tilmelding i Golf Box. 

 

Golfhilsen fra Tonny, Karen, Lars og Ulla 

 

 

 
 
 
 

 

PARMATCHKLUBBEN 


