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Nyhedsbrev oktober 2019 

 

September 

En travl september med mange arrangementer er nu færdig og de fleste blev 

afviklet i strålende vejr og i strålende humør. 

Tur til Taulane 2 dags tur 10 og 11 september 

Blev reelt kun til 1 dag da første dagen druknede i regn og gjorde golfspil 

umuligt. Dag 2 kom solen og varmen og banen fremstod på trods af regn 

super fin. 

 

Golf Club Danois 
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Nykredit Open. Denne traditionsrige turnering på St Endreol 18. september 

En super dag med godt vejr og Nykredit havde sørget for frokost og præmier 

da vi kom ind. 
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Nordic Cup. Landskamp Danmark Sverige hvor vi gerne ville gentage sidste 

års succes, dette skete desværre ikke, Sverige vandt i år igen, med mange 

points. Men dykker man lidt ned i det er det faktisk kun 1 til 2 matcher der 

skal falde anderledes ud så havde resultatet været et andet. Så næste år, har 

vi lov at håbe, at det tid til revanche. Bil Luxemburg vat sponsor på 

arrangementet. 
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Oktober 

Tur til Spanien   29 september – 3 oktober 

 

Klubmesterskaber I A og B rækker, 18. oktober. Det er stadig muligt at 

tilmelde sig. 

 

Frivillige  

Golf Club Danois har et stort program og mange ting der skal gøres. Vi har 

behov for gode frivillige kræfter til at hjælpe. 

Har du lyst til at være med til at arrangere turneringer eller være med i 

bestyrelsen er du meget velkommen til at tage fat i en fra bestyrelsen og tale 

med denne om hvad og hvordan du gerne vil deltage. 

Det kan være ugedagsturneringer– fælles turneringer, ideer til andre 

arrangementer eller aktiv i bestyrelsen.  

Score kort  

Det er nødvendigt at vise scorekort igen, for mange udfylder scorekort på en 

meget lemfældig måde, hvilket gør opgørelsen meget besværlig. 

Det var faktisk sådan at ca. 20 deltagere på Nykredit Open kunne være 

blevet diskvalificeret pga. mangelfuldt – rodet – ulæseligt scorekort. 

Det gælder både spilleren og markøren der skriver under, så venligst udfyld 

kortene rigtig og undgå risikoen for at blive diskvalificeret.  
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Regler 

Det er besluttet på bestyrelsesmøde 19.09.19 at lokal regel E 5 er gældende 

for matcher i GCD regi med mindre andre fremgår af matchproportionerne. 

Nye medlemmer 

Vi byder velkommen til (ingen nye) 

Formanden 

Nordic Cup blev afviklet under perfekte golfforhold på Saint Donat. Egentlig 

en rigtig hyggelig dag, men – jeg havde selvfølgelig håbet, at vi kunne 

beholde pokalen, nej - sådan skulle det ikke være, vi måtte i stedet bytte den 

ud med aben! Aben står nu bagest i skabet hos mig, der skal den bo indtil vi i 

2020 igen skal kæmpe mod vores Nordiske venner. 
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Det var 15. gang vi møde vort broderfolk og kun 2 gange er det lykkedes os, 

at vinde denne turnering, vi må op på hesten og håbe på bedre held næste 

år. 

18. oktober afvikles klubmesterskaberne, alle deltagere ønskes en dejlig dag. 

Turnering er den sidste af GCD’s større arrangementer. Heldigvis har vi 

stadig et meget fint vejr, så vi fortsat kan nyde golfsporten. Det glæder mig, at 

rigtig mange deltager i ugedagsturneringerne. I uge 40 var der 83 deltagere 

på ugedagsturneringerne inkl. deltagere i Spanien turen. I uge 41 var der 70 

deltagere fordelt over ugen. Tak til alle som støtter op om arrangementerne. 

Tak til alle turneringslederne.  

Tak til Nykredit Cannes og Bil Luxemburg som har været vores sponsorer, 

dels på Nykredit Open og Nordic Cup. 

 

Myrna Hald 

 

Mange golfhilsner 

Mads Barslund 


