
 

 

 

25. oktober blev der afholdt 

ekstraordinær generalforsamling 

med forslag om navneskift.  

52 medlemmer mødte frem, og 

efter en god snak blev forslaget om 

navneskifte til Bogense Golfklub 

med ovenstående logo enstemmigt 

stemt hjem – (krav var 2/3 af 

fremmødte). 

Der er efterfølgende sendt 

pressemeddelelser ud alt det 

praktiske er sat i gang i gang – 

hjemmeside, mail, skilte osv., og 

vil være synligt lidt efter lidt. 

Tak for opbakning til vores plan – nu skal vi bare fortsætte det gode arbejde i den 

fantastiske ånd vi allerede har – vi ses derude.   

Bestyrelsen 

 

 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 



 

 

Så har vi næsten fået alle klubbens mange nye spiller gennem banematchernes 

trængsler, og vi kan indtil nu i år sige tillykke og byde velkommen til 29 nye 

spillere med banetilladelse! 

(og vi er sikre på, at de sidste 2-3 stykker er med i løbet af november måned!) 

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 golfspillets glæder og udfordringer at kende. I klubben glæder vi os til at se 

jer deltage i de forskellige aktiviteter, der sættes i gang hen over vinteren. 

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

banetilladelse, den vil også i næste sæson være et tilbud til jer.  

Kaninklubben er en klub i klubben, 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. 

Kaninklubben 

MANGE NYE MEDLEMMER  



 

 

Åben Vinter Golf indleder sin sæson 13. november 2022 

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 holde liv 

i snakken med klubmedlemmerne. 

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

INFO rummet (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. 

 

Bestyrelsen 

 

 

 

ÅBEN VINTERGOLF 



 

 

 

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 formiddag, 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 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. 

Herreklubben 

HERREKLUBBEN 



 

 

 

45 + gruppen er nu et spilletilbud FOR BÅDE HERRE OG DAME spillere, med 

hcp mellem 45 – 54. Det vil sige spillere, der måske inden for de sidste par 

sæsoner har fået banetilladelse, og som gerne vil have spilleerfaring sammen 

med andre i nogenlunde samme hcp. 

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 torsdag formiddag kl. 9.45 med udskrevet scorekort ved inforummet. 

Bolde sammensættes via lodtrækning, putning el. andet. Der slås ud til 9 eller 18 

hullers runde, og der spilles i 2 eller 3 bolde. 

Lørdag den 29 okt. Spillede vi årets sidste kaninmatch. Tusind tak til alle 

som har hjulpet med til at få vores nye kaniner i gang. 

Håber at se mange af kaninerne og hjælpere, når vi starter op igen omkring 

den 1 april. Indtil da kan man deltage i ”Åben Vintergolf” om søndagen. 

Kaninudvalget 

NYT NYT NYT        KLUB 45+        NYT NYT NYT 

KANINKLUBBEN 



 

 

Vintersæsonen er startet, så nu spiller vi ikke om præmier og tilmelding i 

Golfbox er ikke længere nødvendigt. 

De der ønsker at spille 18 huller møder med udskrevet scorekort kl. 09.30, og 

de der ønsker at spille 9 huller møder ligeledes med udskrevet scorekort kl. 

11.00. 

Er der medlemmer af Bogense Golfklub, der er uden for arbejdsmarkedet, 

men endnu ikke med i G3, er I velkomne til at komme og spille med . 

Vi holder julefrokost for medlemmer af G3 den 7.12 så sæt X i kalenderen, 

nærmere info følger. 

På bestyrelsens vegne 

Susanne  

 

 

Mandagspigernes sidste turneringsdag den 3. oktober blev afsluttet med den 

årlige generalforsamling. Referatet herfra kan læses på Mandagspigernes 

hjemmeside (hcagolfklub.dk). 

I forbindelse hermed fremlagde formand Bente Marie Hansen bestyrelsens 

beretning om året, der gik. I korte træk kan nævnes 

- Mandagspigernes sejr over Torsdagsherrerne🏆 

- deltagelse i Pink Cup (tak til alle som har ydet et bidrag)👍 

- deltagelse i Lady Fyn Cup i Blommenslyst🏌️♀️ 

G3 

MANDAGSPIGERNE 



 

- weekendtur til Hovborg Kro med spil på Kaj Lykke og Vejen Golfbane. 

 

Formand Bente Marie Hansen og sekretær Janne Nielsen var på valg, begge 

blev genvalgt. Der skulle vælges en suppleant, bestyrelsen foreslog Hanne 

Birch og hun blev valgt. Jeanne Kjærgård trådte til som kasserer ved årets 

start, og Annie Ørgaard blev derfor fast medlem af bestyrelsen i stedet for 

suppleant. 

 

Det var også tid til kåring af “Årets 

Putter” og “Årets Mandagspige”. 

“Årets Putter” blev Bente Marie Hansen, 

”Årets Mandagspige” blev Britt Bengtsson 

for hendes “ligefremme måde” at være på, 

deltagelse i spil næsten alle mandage og 

så har hun lavet rigtig mange præmier til 

Pink Cup. Tillykke begge to🇩🇰 

 

Til næste sæson vil bestyrelsen arbejde 

på, at weekendturen arrangeres i foråret evt. juni måned. 

 

Bestyrelsen takker alle Mandagspiger for en god golfsæson og håber at se alle 

igen, når vi starter en ny sæson i april 2023 🏌️♀️🏌️♀️🏌️♀️ 

 

På vegne af bestyrelsen 

Janne Nielsen 



 

 

En spændende sæson er afsluttet med mange nye tiltag og mange juniorer med 

golfkørekort, der fik mulighed for at deltage i turneringer. Hvis I stadig har mod 

på turneringer, så er ”Vinter Tour” allerede godt i gang. 

https://www.danskgolfunion.dk/sektionsside/vinter-tour-0 

 

 

 

 

 

I foråret var der planlagt vinteraktiviteter, som også stod i kalenderen, der blev 

udleveret, men da vi de sidste tre træningsgange ikke havde nogen børn at træne 

med, tænker vi ikke, vi er klar til vinteraktiviteter i juniorafdelingen endnu.  

Vi glæder os til at se jer alle igen til foråret, og jeg håber, vi kan blive endnu flere. 

Alle jer med DGU kort har selvfølgelig mulighed for at deltage i ”Åben Vintergolf” 

om søndagen. (se ovenfor) 

Nikolaj, Gitte, Daniel og Marianne 

JUNIORER OG ÆLLINGER 

https://www.danskgolfunion.dk/sektionsside/vinter-tour-0


 

 

 

Lørdag den 8. oktober havde vi afslutning i parmatchklubben. Vi var 20 

personer (10 par) som gik en hyggelig runde, hvor vi spillede foursome. Efter 

spil tog vi i Nordfynshallens Cafeteria hvor Lisbet serverede en rigtig lækker 

flæskesteg med dejligt tilbehør. 

Efter spisning blev der uddelt præmier. Dagens vinderpar blev Gitte Krag 

Larsen og Kurt Larsen med flest point, og Lars Hansen fik præmie for 

tættest hul på hul 8. Alle vi andre fik også præmier som blev uddelt ved 

lodtrækning. Dette kunne lade sig gøre, fordi Karen har været god til at finde 

sponsorer. 

 

Sponsorerne er: 

Kurt Larsen 

Nyt Syn Otterup 

Askepot Otterup 

JKS Odense 

JKS Ringkøbing 

Bogense Murerforretning ApS 

Otterup Farvehandel 

 

Tusind tak til alle sponsorer. 

 

 

PARMATCH 



 

Vandrepokalen uddeles til dem som har lavet flest point i sæsonen.  

Den blev vundet af Gitte Krag Larsen og Kurt Larsen.  

STORT TILLYKKE TIL DEM. 

Ud over vandrepokalen fik de en flot kurv som var sponsoreret af Lars 

Antonsen fra Bogense Mureforretning ApS. 

 

Hvis der er nogen som har gode ideer til at fremme tilgangen til 

parmatchklubben eller eventuelt overtage planlægningen er I velkommen til 

at kontakte Karen mail: karenlandersen@hotmail.com eller 

info@hcagolfklub.dk 

 

Tusind tak for denne sæson. 

Golfhilsen Tonny, Karen, Lars og Ulla 
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