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Nyhedsbrev december 2020 

Ligesom alt var godt gang og vi kunne spille golf og hygge os, kom Corona 

tilbage og stoppede mange af vores aktiviteter. 

Nyhedsbreve uden nyheder er der ikke meget ved så det bliver kort og så må 

vi drømme om næste år hvor alt forhåbentlig kan vende mere tilbage til 

normalen igen. 

Vi kan da også trøste med at der er planlagt en lang række 

golfarrangementer i 2021. Datoerne ses nedenfor, så kan du allerede nu lave 

din planlægning så du kan deltage i dem. 

Aktivitets kalender 2021 

Ugedagsturneringer starter medio januar 

Generalforsamling 25 marts,  

Kønnenes kamp, Mads 9 april 

Parturnering opstart medio marts, Jos 

Provence Open 4 maj, Henrik 

Forårstur Inger og Connie April/Maj 

Afslutning på forårssæsonen 28. maj, Monaco. Mads 

Fredensborg Flyttes til Hornbæk. Ultimo juni  Henrik  

Der spilles 2 damedage i løbet af 2021 – Mette Aaby 

Villa Carolina  20 – 22 juni Per Møller 

Sommergolf vest 25 – 26 juli Connie og Else 

Kokkedal 9 august Torben og Mads 
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Golf Club Danois organisering 

GCD har gennem tiden fungeret ved at frivillige har ydet en indsats for at vi alle kan hygge os og 

spille golf, dels på ugedagsturneringerne dels på vore fælles turneringer hvor der ofte er en sponsor. 

I starten var de frivillige baseret på fastboende her i Frankrig, mens det i de senere år har været en 

blanding af fastboende og pendlere, ligesom vores medlemmer er det. 

Bestyrelsen koordinerer aktiviteter, foreslår nye og lukker andre når tilslutningen er for lav. 

Flere i bestyrelsen har et ønske om at træde tilbage og lade nye kræfter komme til. 

Kunne du tænke dig, at være en af de nye kræfter som vil give en hånd med i bestyrelsen skal du 

være meget velkommen. Bestyrelsesmøder afholdes dels i Frankrig og dels på nettet alt efter hvad 

der passer bedst. 

Kunne det have interesse så kontakt Mads Barslund mads@mbconsulting.dk +4540739303 

  

      

Formanden 

Så er vi tilbage -  med tilstande som i forårssæsonen. Corona og restriktioner 

præger vores liv og især vores frihed. Golf sæsonen i GCD regi er slut for i år. 

I skrivende stund er golfbanerne åbne igen, men samtidig må man max. køre 20 km 

fra bopæls adresse, ligesom der kun er udgang i 3 timer. Håber, at de af vores 

medlemmer som stadig er her i Frankrig, får mulighed for evt. at spille 9 huller. 

Den15 dec. kommer Frankrig med ny udmelding vedr. Corona. November har ellers 

haft et fantastisk vejr – golfvejr når det er bedst, men nu må vi bare glæde os til den 

nye sæson 2021. 

Som det helt sikkert er mange bekendt er Torben Arp stoppet som turneringsleder 

på TirsdagsGolfen. Stor tak til Torben for det store arbejde som er lagt, ikke kun i 

TirsdagsGolfen, men i hele GCD. Det har været en fornøjelse at samarbejde med 

Torben. 

Ligeledes skal Ester Falck have stor tak for at stå i spidsen for damegolfen. Jeg 

ønsker Torben og Ester alt godt i fremtiden.  
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Nu er det tid til juletraditioner og masser af hygge, nyd december og pas på jer selv. 

Myrna Hald. 

 

Mange golfhilsner 

Mads Barslund 


