
Golf Club Danois       www.golfclubdanois.dk 
 

 

 

Nyhedsbrev August 2019 

 

Efterårs sæsonen starter 

Den varme sommer går nu på hæld og en dejlig efterårs sæson med mange 

aktiviteter ligger foran os. 

Ugedagsturneringer 

Ugedags turneringerne starter primo september, gå til golfbox og meld dig til 

alle dem der passer i din kalender. Du kan altid melde fra hvis det viser sig 

der kommer noget i vejen. 

 

Parturnering 

Årets første turnering startede den 29 marts og finalen nåede at blive afviklet 

lige før sommerferien. 

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

Til lykke til Gitte og Jos, som vil blive hyldet på Welcome back turneringen 

den 6 september. 

Golf Club Danois 
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  Somergolf i Frankrig 

Sommergolfen 18 huller var som sidste år fra primo juni til medio juli. 7 var 
planlagt, men 1 aflyst grundet lav tilslutning.  
De restende 6 havde 92 deltagere. Tilslutningen til de sidste blev hjulpet af 
deltagelse af 9 fra den svenske golfklub.  
Det var hyggeligt og de betalte 90  i gæstefee. Løb dog også med nogen af 
præmierne. 
Turen til Villa Carolina var for 8. gang en succes. Alle 13 værelser ved banen 
var besat - 22 golfere og 3 ledsagere. Se i øvrigt Annettes referat på 
hjemmesiden Her er også billeder. 
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Sommermatch på Fyn 28 juli 

Hans og Jørgen havde arrangeret den Jysk/fynske sommerturnering i 

Middelfart hvor de fremviste Fyn fra den bedste side. 

Hans og Jørgen havde også fået samlet en gruppe af sponsorer som gjorde 

præmiebordet ekstra flot. 

I år var arrangementet lidt afvigende fra normen for sommergolf, idet man 

indledte med besøg på keramik museet "CLAY" og foredrag om Middelfart 

lørdag den 27. juli. 

Herrer A  

Niels Pedersen Søllerød 
Preben Nielsen 
Thorkild Rasmussen Roskilde 

37 points 
33 points 
30 points 

 

Herrer B 

Peter Krag Falkenberg 
John Wichmann 
Hans Nordby Mikkelsen 

30 Point 
27 Points 
21 Points 

 

Damer A 

Merethe Pedersen Søllerød 
Tove Rune Hansen 
Jette Anita Nielsen 

37 Points 
35 Points 
25 Points 

 

 Damer B 

Dorthe Falkenberg 
Merete Rasmussen Roskilde 
Else Skønnemand 

25 Points 
24 Points 
24 Points 

 

. 
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Vindere fra parturneringen 
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Sommermatch Fredensborg 28 juni 

 

 

Torben og Claus havde atter i år arrangeret en succesfuld match på 

Fredensborg Golf klub. 

Nykredit ved Christian Groth er sponsor ved turneringen. 

De havde fundet en dag hvor vejret var rigtig godt, lignede faktisk det 

sydfranske og med dejligt høje temperaturer så boldene fløj langt. 

 

Damerække A  :  Britt Selvig – 32 points 
         :  Kirsten Eilsborg – 31 points 
 
Damerække B  : Jette Nødskou Olsen – 27 points 
          : Else Skønnemand – 23 points 
 
Herrerække A   : Claus G. Hansen – 31 points 
          : Mogens Olsen – 28 points 
 
Herrerække B   : John Wichmann – 33 points 
          : Peter Dessau – 28 points 
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Sommermatch Kokkedal 12 august 

Igen i år var der stor tilslutning til Kokkedal matchen og også i år havde BIL 

indvilget i at være sponsor for frokost og præmier. Stor tak til dem. 

Torben Arp havde ydet en stor indsats i tilrettelæggelse af arrangementet 

således at alt klappede, ja selv regnen kom først så den ikke var til gene for 

spillet. 

 

 

Herre A rækken 

Mads Barslund 
Henning Brimmer 

36 points 
33 points 
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Mogens Holten 32 points 
 

  

  
 
Herre B rækken 
Ole Kieler  
Søren Høegh  
Per Møller   
 

33 points 
28 points 
26 point 

 
Dame A række 
Eva Trosborg  
Birgitte Christoffersen 
Jette Anita Nielsen  
 

31 Points 
31 Points 
28 Points 

 

 

Dame B Række 
Jeanette Oppenheim  
Helle Vibeke Schmitz  
Anette Faber  

29 Points 
28 Points 
26 Points 

 

 

 

Nærmest Pinden: 
Herrer:             Sven Carlsen 5,61 m 
Damer: Anette Faber 8,25 
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  Kommende arrangementer 

 

6. september    Welcome back Saint Donat 

10 og 11 september Taulane 

18 september   Nykredit open St. Endreol 

27 september   Nordic cup  BIL Lux sponsor 

29 september   Spanien 

11 oktober        Klubmesterskaber Saint Donat 

Ugedagsturneringer henvises til golfbox hvor alle aktuelle 
arrangementer er 

at finde. 

BIL afholder 26 september et arrangement omkring formue og 
arveforhold. Nærmere information senere.  

Nye medlemmer 

Vi byder velkommen til følgende : 

Ann-Sofi og Leif Waage Beck  

Else Marie Remmen 

    

   
 

Hjemmeside 

Der har det sidste stykke tid været arbejdet med en opdatering af 

hjemmesiden. Dette arbejde er ved at være færdiggjort således at den nye 

hjemmeside vil kunne ses fra primo september. 

Formanden 
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September i Frankrig, en måned med normalt milde vinde og tålelige 

temperaturer, er lige om hjørnet.  

Det er også i september at ugedagsturneringerne starter igen. GCD tilbyder 

vanen tro masser af turneringer over sensommeren og efteråret. De fleste er 

lagt på Golfbox , så tilmeld dig til seriøs og hyggelig golf. 

Igen i år er der spillet sommerturneringer i Danmark og i Italien med fin 

tilslutning. Stor tak til arrangører, sponsorer og deltagere. 

I bestyrelsen glæder vi os til at præsenterne vores nye hjemmeside, der bliver 

mere brugervenlig og overskuelig.  

Jeg håber at rigtig mange af vores medlemmer der pt. er i Danmark er tilbage 

til: 

Welcome Back den 6. september 

Nykredit Open den 18. september. 

Nordic Cup den 27. september 

Der er stadig plads til flere deltagere på turen til Taulane og Spanien 

 

God sensommer til alle. 

Myrna 

 

 

Mange golfhilsner og ønsket om en god ny sæson. 

Mads Barslund 


