
 

 

 

Vi nærmer os kontingentopkrævning og minder om, at ønsker om udmeldelser 

eller ændring af medlemsstatus skal ske med en måneds varsel forud for       30/6 

eller 31/12. Vi har denne gang fastsat sidste frist til den 10/12, så I kan nå at læse 

dette før ”bordet fanger” for næste halvår.  " 

 

I forbindelse med ekstrakontingentet på kr. 500 1/7-22 

og 1/1-23 for fuldtidsmedlemmer udløstes 3 greenfee 

billetter til vor bane til brug for venner/gæster. 

En del har endnu ikke afhentet disse. Kan stadig fås på 

kontoret i åbningstiden. Kan også anvendes i 2023. 

 

G6-kort for 2023 er klar til fuldtidsmedlemmer. Pris 

og vilkår er de samme som 2022, nemlig kr. 1100,-. 

Læs udsendt meddelelse om praktisk fremgangsmåde.  

 

Kom forbi hjemmesiden med jævne mellemrum. Der er også nyheder der og 

tilbud på bl. a ”Golfhæftet”. I den nærmeste fremtid vil man også kunne abonnere 

på nyheder; - når Niels og Marianne har været på kursus og har øvet sig lidt.  

 

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår! 

 

 

  

FRA BESTYRELSEN 



 

 

 

Tilmelding til Regionsgolf 2023 

Kan du tænke dig at deltage i regionsgolf i sæson 2023, så skal du til at tænke på 

tilmelding. 

Regionsgolf er den største holdturnering for klubgolfere. Regionsgolf afvikles 

som hulspil for hold og et hold består af 4 herrer og 2 damer – 3 herresingler & 1 

damesingle + 1 dame + 1 herre der spiller sammen i en foursome. 

Du kan læse mere om tilmelding på golfbox, - bl.a. om hvilke kriterier der er for 

at deltage på de forskellige hold – i nogle rækker skal man opfylde visse 

alderskrav, mens der i andre rækker skelnes mere til spillehandicap. 

Det koster ikke noget som spiller at deltage i disse turneringer og der skal ikke 

betales greenfee når der spilles på udebane. 

Der kan også læses mere uddybende om regionsgolf på klubbens hjemmeside – 

under punktet ”klubliv – Regions-/elitegolf”. 

Du bedes tilmelde dig senest d. 10. januar, således klubben kan få et overblik over 

hvilke og hvor mange hold klubben kan samle til sæson 2023. 

 

 

Søndag den 3. december var der lagt an til julehygge på banen med Luciabrød og 

gløgg. Ellen og Mette havde bygget et ”læskur”, hvorfra serveringen foregik. Det 

var en kærkommen pause på en meget kold dag, hvor vi var 24 spillere, der havde 

en hyggelig match. 

REGIONSGOLF 

ÅBEN VINTERGOLF; - NU MED GLØGG 



 

   

 

 

Vi vil herfra Par-match ønske alle en glædelig jul 

og et godt nytår med billedet af årets Par-match 

vinder for 2022 Gitte Kragh Larsen og Kurt 

Larsen. 

Ses i 2023. 

Ulla,  Lars,  Tonny og Karen 

 

 

 
 

PARMATCH 


