
Nyhedsbrev april 2022  Golf Club Danois 
 

Ugedagsturneringerne 
 

18 hulles golf 

Søndagsgolf på Beauvallon den 27. marts. 
 
Hvad en turneringsleder ønske sig: 
 
Pæn tilslutning, - godt vejr,  - spændende bane, - forventningsfulde glade og seriøse 
golfspillere. Ja det er det, jeg håber og drømmer om, hver gang jeg arrangerer en 
turnering, for så går alt op i en højere enhed, og alle får det bedste ud af dagen. Ikke 
mindst så bliver det også lidt sjovere at være turneringsleder. 
 
Den nævnte søndag blev alle ønsker opfyldt, eneste lille minus var dog, at banen var 
meget tør, som næsten alle baner her ved kysten er for tiden. Et enkelt hul, nr. 2, var under 
omlægning og derfor kortet meget op, og der blev spillet til provisorisk green. Af denne 
grund blev alle deltagernes score  sat til 2 point for hul 2. 
 
I løbet af natten var vi gået over til Sommertid, så det var køligt fra morgenstunden og 
solen lod vente på sig, men da klokken nærmede sig 11:00 brød solen igennem til glæde 
for os alle. 
Efter turneringen var der frokost på terrassen i det herligt sommervejr.  
Under frokosten var der præmieoverrækkelse, og ingen glemte ”hyggen” Der var pæne 
scores og alle skal roses for hurtig spil, ingen brugte over 4 ½ time. 
 
 
Resultat i række A:    Resultat i række B: 
1. Morten Andersen      34 point   1. Myrna Hald      32 point 
2. Lise-lotte M. Nielsen 34 - (hcp)   2. Henny Nielsen 30 - 
 
Nærmest flaget på hul 5: 
Tommy Munk-Jacobsen 6,05 m 
 
Par nr. 7: 
Anette Jørgensen og Inger Rask  (nyt tiltag, de spiller der bliver nr. 7 i hver række) 
 
Tak til alle 20 morgenfriske deltageres velvilje og gode humør. Næste søndagsgolf er den 
15. maj, på Saint Endreol. 
 
En opfordring til alle: 
 



Tjek de øvrige ugedagsturneringer på Golfbox, er sikke på,  der vil være en turnering som 
passer til dig. 
Jeg kan nævne en bane som sjælende spilles i GCD regi, Golf Le Esterel. Banen står 
rigtig fint i år, modsat tidligere år. Vi har fået greenfee til rimelig pris 63,75 €. Esterel er en 
parkbane uden store niveau forskelle. 
 
På gensyn til seriøs og glad golf. 
 
Myrna 
 

 

 

Fredag den 11 marts Opio Valbonne    10.30 

Kønnenes Kamp 

 

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

fuldstændig som altid tabte drengene også i år. 

Resultat 10 – 5 til pigerne, stort tillykke til dem 

Vi spillede i år på Saint Donat den 7 april og der var efterfølgende en hyggelig 

frokost med lidt hån herrerne, hvilket også var ok.    

 

 



 

 

 

Provence Open 

 



Provence Open er planlagt. 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. 

Kommende turneringer 

Hver tirsdag på Provencal 

21 April Esterel 

28 April  Saint Endreol 

4   Maj Provence Open Old course 

12 Maj Opio Valbonne 

19 Maj Saint Donat 

27 Maj Barbossi Forårsafslutning 

  2 Juni Golf de Roquebrune 

10 Juni Grand Bastide 

16 Juni Opio Valbonne 

23 Juni Valescure 

 1 Juli Saint Donat   

 5 Juli Hornbæk  Danmark 

 7 Juli Taulane 

 

Formanden 

 

Vi har haft Generalforsamling den 30. marts. Generalforsamlingen forløb fint med 

gode kommentarer og forslag. Referat kan om kort tid findes på hjemmesiden. 



Den nye bestyrelse består af Mads Barslund formand – Lonnie Westrin 

næstformand – Connie Rasmussen kasserer – Henrik Fuglsang – og nyvalgte Mette 

Aaby og Dorte Munk (kasserer aspirant) 

Tak til Jos og Inger som fratrådte i bestyrelsen for deres tid i bestyrelsen 

 

 


