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Nyhedsbrev Juni 2019 

 

Ugedagsturneringer 

Ugedagsturneringerne er slut for foråret og blev afsluttet med en dejlig dag på 

Monaco Golf Club. 

Vejret viste sig fra sin bedste side og gav storslået udsigt over Middelhavet – 

Corsica og bjergene. Det er ikke en bane der bliver brugt så meget til 

gengæld bliver den passet flot så fairways var velklippede og bløde og 

greens veltrimmede og hurtige. 

Resultater 

A rækken : Tom Munk – Helle Buhl – Lars Seiz(s) 

B rækken : Jette Nyhus – Tove Rune – Søren Melgaard 

C rækken : Else Marie Remmen – Karen Rygaard – Rita Hopkin 

Tættest på pind Jesper Winding (Danske Bank) og Kirsten Fuglsang 

 

 

Golf Club Danois 
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Vi siger tak til Danske Bank Lux. for deres sponsorat til turneringen. 

 

 

A rækken Tom – Helle og Lars B rækken Jette – Tove og Søren 

C rækken Else Marie – Karen og Rita 
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Parturnering 

Årets første turnering startede den 29 marts og er nu klar til finalen. 

Det har været svært at finde tidspunkter hvorfor turneringen er blevet lidt 

forsinket 

Finalen blev vundet af Gitte og Jos  som slog Leo og Lisbeth.  

Til lykke til Gitte og Jos. 

 

 

 

                                                                                      

 

Kampen om 3die pladsen står mellem ægteparene Anne og Mogens Holten 

og Mette og Mikkel Aaby, spilles 18 juni. 
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Sommermatch på Fyn 28 juli 

Hans og Jørgen byder stadig tilmeldinger velkommen. 

Hans og Jørgen har samlet en gruppe af sponsorer der ser frem til at møde 

alle deltagerne. 

 

 

 

Anne og Mogens  Mette og Mikkel 
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Sommermatch Fredensborg 28 juni 

 

 

Torben og Claus har atter i år arrangeret match på Fredensborg Golf klub. 

Nykredit ved Christian Groth er sponsor ved turneringen 
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Sommermatch Kokkedal 12 august 

Ligesom vi plejer afholdes sommer match på Kokkedal og også i år har BIL 

indvilget i at være sponsor for frokost og præmier 

 
 

Lokalregler for GCD 

E-5 Alternativ til spil fra forrige sted for mistet bold eller bold out of 

bounds. 

 

Vi har i GCD besluttet ikke at lave en lokalregel her. Dvs at man ikke kan 

droppe ud på fairway med 2 straffe slag hvis man har mistet bolden eller den 

er out of bounds. En provisorisk bold skal spilles hvis tvivl. 

https://www.danskgolfunion.dk/manualer/ogg/2019/da/topic/

8e 

 

 

  

    

https://www.danskgolfunion.dk/manualer/ogg/2019/da/topic/8e
https://www.danskgolfunion.dk/manualer/ogg/2019/da/topic/8e
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Kommende arrangementer 

 

17 juni              Villa Carolina 

28 juni              Fredensborg Nykredit sponsor 

27 – 29 juli       Middelfart sommer golf  Flere sponsorer 

12 august         Kokkedal sommer golf  BIL sponsor 

6. september    Welcome back Saint Donat 

18 september   Nykredit open St. Endreol 

27 september   Nordic cup  BIL Lux sponsor 

29 september   Spanien 

11 oktober        Klubmesterskaber 

Ugedagsturneringer henvises til golfbox hvor alle aktuelle arrangementer er 

at finde. 

 

    

   

Formanden 

Sommeren er over os, med hygge på golfbaner, terrasser og haver. Efter kalenderen er det så 

også bevis på, at vi snart tager afsked med første halvdel af 2019. Sommergolf med 9 og 18 huls 

turneringer er startet med fin tilslutning. 

I 2019 vil der igen blive spillet 3 sommerturneringer i Danmark, alle 3 turneringer er lagt på golfbox 

og der er plads til flere deltagere. 
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Sensommer- og efterårsturneringerne er ved at blive finjusteret og snart kan du/i tilmelde jer på 

golfbox. 

Bestyrelsen har gjort sig visse overvejelser i forhold til klubmesterskaberne – mesterskabet havde i 

2018 en meget ringe tilslutning. 

Skal vi overhovedet have et klubmesterskab i GCD?  Bestyrelsen er enig om, at vi som forsøg vil 

spille klubmesterskab i 2 rækker i 2019. 

A- Klubmesterskabet, 1 dame række og 1 herre række hcp. 0-21. For at gennemføre 

turneringen skal der mindst være 6 damer og 9 herre tilmeldt. Der spilles slagspil fra skrats. 

 

B- Mesterskabet, 1 dame række og 1 herre række hcp. 21,1 – 36. Også her skal der være 

henholdsvis 6 damer og 9 herrer for at turneringen gennemføres. Der spilles slagspil med 

fuld hcp. Bemærk slagspil med loft – max. 5 slag over hullets par. 

 

Tak til alle medlemmer der støtter op om GCD, tak til jer som har deltaget i GCD’s turneringer, tak 

til alle turneringsledere og sponsorer, sidst men ikke mindst tak til min medbestyrelse  

Ønsker jer alle en rigtig god sommer. 

 

 

Myrna Hald. 

 

Mange golfhilsner og ønsket om en god sommer 

Mads Barslund 


