
Nyhedsbrev marts 2022  Golf Club Danois 
 

Ugedagsturneringerne 
 

Vi har indtil nu i 22 sæsonnen  haft et gennemsnit på 15,3 deltagere på 

Provencal og 14,4 for 18 huller, det er da en  meget fin start på det nye år. 

Provencal 

 

Hygge og frokost efter endt golfrunde 

 



Provencal kører et helt fast program hver tirsdag med golf og efterfølgende 

socialt samvær. Et program der gennem flere år har bevist sit værd med højt 

deltager antal og altid god stemning. Så det gamle ordsprog med “Do not 

change a winning concept” kan forhåbentlig fortsætte mange år endnu. 

Vinder 22 februar blev Asger med så mange point at han må bøde for de 

kommende turneringer. 

I foråret er der imidlertid en enkelt dag hvor Inger har arrangeret fælles 

arrangement for 9 og 18 hullers turneringerne på Old Course tirsdag den 12 

april.  

Men udover den dag altid 9 hullers golf om tirsdagen på Provencal 

indtil sommergolfen ændrer det fra 1 juni. 

Tirsdag den 8 marts    10.30 

Tirsdag den 15 marts  10.30 

Tirsdag den 22 marts  10.30 

Tirsdag den 29 marts  10.30  Forårsturnering 

 

18 hulles golf 

 

Denne har i den første del af sæsonen kørt på forskellige baner med et pænt 

deltager antal. 

Vi havde den 24 februar en fin dag på Opio i skyet og lidt køligt vejr. Fairways 

var fine; ikke alle greens så flotte som på St Donat, men alligevel tilpas svære. 

Vi spillede med 12 deltagere og i dagens anledning længste drive på hul 17 for 
både herrer og damer, hvor vinderen hos herrerne var Asger Hansen og hos 

damerne og totalt var det Karen Rygaard der med 41 point brændte banen af.  

Vibeke Melgaard kom flot nærmest flaget på hul 18 med 1,75 m.  

Solen kiggede heldigvis lidt frem under præmieuddelingen på Opio's smukke 

terrasse = hul 19. 



 

Fredag den 11 marts Opio Valbonne    10.30 

Torsdag den 17 marts Barbossi              10.30 

Torsdag den 24 marts Endreol               10.30 

Søndag den 27 marts Beauvalon            10.30 

Torsdag den 31 marts Saint Donat         10.30 

Kønnenes Kamp 

 

Det er den match hvor pigerne plejer at brilliere på drengenes bekostning. 

Vi spiller i år på Saint Donat den 7 april og der er efterfølgende frokost med ret til 

lidt hån.   Husk at meld dig til. 

 

Provence Open 



 

Vi skal have Provence open op at stå igen efter 2 års aflysning. I år spiller vi som 

tidligere på Old Course med efterfølgende frokost. 

Nykredit har lovet at være præmie sponsor. 

Matchen gennemføres onsdag den 4 maj. 

 

Formanden 

 

Der har i løbet af vinteren været rigtig god tilslutning til både 9 og 18 huls 

turneringerne, så det vil være skønt hvis vi kan komme ind i en rolig gænge med 

mange deltagere også til 18 hullers turneringerne. 

 

Vi nærmer os generalforsamlingen som finder sted 30 marts på i Mougins. 

Vi håber at se så mange som muligt til denne dag hvor både ser tilbage på året der 

gik og drømmer om hvad der skal ske i de kommende år. 

Indkaldelse udsendes snaret. 

 


