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Nyhedsbrev september 2019 

 

Ny hjemmeside er startet 

Den nye hjemmeside er nu oppe at køre. Der kan være forhold der endnu 

ikke er optimale, men siden skulle gerne være nemmere at tilgå end den 

gamle. 

Den vil løbende blive tilrettet i de kommende måneder. 

September 

September er en af klubbens meget aktive måneder, med rigtig mange 

aktiviteter og vi håber på stor tilslutning til dem alle. 

Så gå ind på golfbox og tilmeld dig alle dem der passer ind i din kalender.  

På hjemmesiden kan du læse mere om de enkelte arrangementer. 

Tur til Taulane 2 dags tur 10 og 11 september 

Nykredit open  Denne traditionsrige turnering på St Endreol 18 september 

Nordic cup Landskamp Danmark Sverige hvor vi gerne skulle gentage sidste 

års succes hvor Danmark vandt.   27 september 

Udover dette kører ugedagsturneringerne igen. 

Oktober 

Tur til Spanien   29 september – 3 oktober 

Golf Club Danois 
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Klubmesterskaber I A og B række  18 oktober 

Welcome back 

Efterårs sæsonen er blevet åbnet med en dejlig dag på Saint Donat  

 

 

 

Nye medlemmer 

Vi byder velkommen til 

Birte Kaas. 

 

Formanden 

Med Welcome Back fik vi taget hul på efterårets golfprogram. Der er masser 

af arrangementer i september, blot et spørgsmål om hvad der passer ind i 

kalenderen. 

Fra tidligere efterårssæsoner ved vi, at vejret i oktober kan være ustabil så 

derfor er mange arrangementer lagt i her i september. Jeg håber i finder 
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plads i kalenderen, så vi kan mødes til masser af hyggelig golf i det skønne 

Franske efterår. 

Til jer der endnu ikke er tilmeldt Nykredit Open, - kom nu med til denne 

dejlige golfdag på Saint Endreol, den 18. september. 

Skal vi gentage sidste års succes – at vinde over vores svenske venner i 

Nordic Cup?  Så er det nu formen skal pudses af. Slaget skal stå den 27. 

september på Saint Donat. Vi stiller selvfølgelig op i nationale farver - 

rød/hvid. 

På opfordring spiller vi i år klubmesterskaber i 2 rækker – A og B. Håber at 

mange har lyst til at deltage i dette arrangement den 18. oktober på Saint 

Donat. 

Nogle medlemmer har udtrykt ønsket om, at GCD skulle have Opio Valbonne 

som hjemmebane i stedet for Saint Donat. Der er ikke truffet nogen 

beslutning, men her i efteråret spilles der fredagsgolf den, 4. oktober og den 

1. november på Opio Valbonne, så det bliver spændende at se tilslutningen. 

GCD har nu taget den nye hjemmeside i brug.  Vi er klar over er den er 

behæftet med fejl, så der forestår selvfølgelig en del redigeringsarbejde, 

Bestyrelsen håber på jeres forståelse. 

Håber alle har haft en dejlig sommer og nu er klar til mere behagelige forhold 

hvad varmegrader angår. På gensyn på golfbanen. 

 

Myrna Hald 

 

Mange golfhilsner 

Mads Barslund 


