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Nyhedsbrev Februar 2020 

 

Nyt årti er startet 

Et nyt årti er startet, for nogle måske med et nytårsforsæt omkring golf, antal 

runder – handicap eller indspil, måske også at man vil spille flere runder i 

GCD regi end man gjorde sidste år. 

En stor del af årets arrangementer ligger allerede nu fast, så du kan 

planlægge de øvrige aktiviteter så det passer sammen med golfprogrammet. 

Tilmeld dig til alt det du kan i god tid, det giver godt overblik over året og giver 

et billede af hvor mange vi bliver. 

 

Ugedagsturneringer 

Alle ugedagsturneringer er i fuld gang, Provencal er rigtig godt i gang med 

mere end 24 spillere hver gang. 

Endreol og Saint Donat er klar til dem der vil gå 18 huller. 

 

Generalforsamling 

Generalforsamlingen afholdes den 26 marts. Den er i lighed med sidste år  

flyttet frem på dagen således man ikke skal køre hjem om aftenen. 

 Riviera Golf de Barbossi, 3300 Av. de Fréjus, 06210 Mandelieu 

Golf Club Danois 



Golf Club Danois       www.golfclubdanois.dk 
 

Som sædvanlig skal man IKKE tilmelde sig til klubbens generalforsamling 
den 26. marts kl. 10:30. 

 I forbindelse med generalforsamlingen vil der være kaffe og vand. 
Efterfølgende kan man spise fælles frokost. Prisen er 30 € for en 2-retters 
menu incl. 1/3 fl. vin pr. person, vand og kaffe. Betaling kontant på stedet før 
generalforsamlingen.  

TILMELDINGEN TIL FROKOSTEN ER BINDENDE, ved udeblivelse 
opkræves der betaling. Tilmeld sker på Golfbox (sidste tilmelding er den 18. 
marts)   

Husk at deltage i denne hyggelige formiddag hvor vi har mulighed for at gøre 

status på vores klubs mange aktiviteter, og drøfte fremtiden. 

 

Parturnering 

Årets første turnering starter den 23 marts. 

Turneringen har i år en lidt anden form end tidligere hvor det var en ren cup 

turnering. Ændringen har til formål at sikre hvert par flere matcher sammen. 

Parrene vil blive opdelt i grupper med 3 til 4 par som spiller mod hinanden, 

det vindende par går derefter videre til finalerunden. 

 

Kønnenes Kamp 

En af klubbens helt store turneringer med rigtig mange deltagere. 

Herrerne tabte jo sidste år, så dermed er det op til dem at bestemme hvor 

turneringen skal afholdes. Herrerne har bestemt sig for Saint Donat og 

datoen er 3. april. 

Som vanligt er det hulspils match med 2 damer mod 2 herrer. 

Birger Rask har igen i år lovet at være sponsor for turneringen og medbringe 

vin til det vindende hold.  
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Provence open 

I år er denne turnering henlagt til Old Course Mandelieau skønne bane. 

Den efterfølgende frokost afholdes i klubbens restaurant.. 

Sørens fad vil blive uddelt til en af vore mange dygtige piger. 

Denne turnering markerer desuden GCD`s fødselsdag. 

Turneringen gennemføres den 22 april 

De tilfredse drenge efter 2018 sejren 

Pigerne hujer efter sejr i 2019 
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Forårs afslutnings match 

Danske Bank Luxembourg har indvilget i også at være sponsor på 

forårsafslutningen. Ligesom sidste år vil den blive afholdt på Monaco Golf 

Club hvor vi håber på ligeså godt vejr som sidste år. 

Buggies bestilles hos Mads. 

Matchen afvikles 29. maj .  

 

Monaco hul 4 

 

 

Onsdagsgolf  

Fra februar til november kan du deltage i en gennemgående turnering på 

Saint Endreol. Turneringen går ud på at ”lukke huller” Der udleveres et skema 

til hver deltager. Har man spillet et hul f. eks i par - og ikke mener man har 

chance for at score en birdie på det givne hul, så notere man resultatet ud for 

det hul man vil lukke og markøren eller turneringslederen underskriver.  

Hermed er hullet lukket – og kan ikke ændres, selv om man evt. laver en 

birdie en af de efterfølgende onsdage. For at deltage i den gennemgående 

turnering skal alle huller være lukket og skemaet afleveret til 

turneringslederen senest den 11. nov. 2020.  Man må lukke alle de huller 

man ønsker pr. gang. 
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Registrering af ”hullerne” kan påbegyndes på en hvilken som helst onsdag 

inden for perioden. Uddybende forklaring og udlevering af skemaet sker ved 

deltagelse i onsdagsgolfen. 

Årsregulering af handicap 

Hvis der er medlemmer med GCD som hjemmeklub der ønsker årsregulering 
pr. 31.12.19 kan de henvende sig til Jos på josprivat.jtgh@gmail.com . Man 
bedes oplyse navn og medlemsnummer og en begrundelse for at blive 
årsreguleret. Herefter vil Jos gennemgår medlemmets handicap-arkiv samt 
indleverede scorekort for 2019. Betingelsen for at blive årsreguleret er at der 
skal være indleveret minimum 8 tællende scorekort i 2019. 
 

Medlemmer 

Vi har glæden at byde følgende velkommen i GCD 

300-4510    Torben Møller 

300-4511     Lone Kristiansen 

300-4520    Søren Høegh 

300-4530    Per Nymand-Andersen 

300-1120    Ole Lien (Ole har tidligere været medlem) 

 

      

      

Formanden  

2020 - et nyt golf år er skudt i gang og heldigvis har vejrguderne været med 

os. Ugedagsturneringerne og arrangementer er lagt på golfbox, så tjek hvad 

der passer i din kalender og meld dig til - så mødes vi til hyggelig og seriøs 

golf. 

mailto:josprivat.jtgh@gmail.com
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Dyb respekt og taknemlighed til vores turneringsledere som stiller sig til 

rådighed for vores klub. En særlig stor tak til vores sponsorer. 

I de seneste år er der talt om, og budgetteret med, dalende medlemstal, men 

så slemt som frygtet er det heldigvis ikke gået.  

Den 18. februar kan GCD markere sin 16 års fødselsdag. Det er vores held, 

og til glæde, at der i 2004 var handlekraftige personer, som tog beslutning om 

at starte en golf klub for danskere i Syd Frankrig. 

Lad os ved fælles hjælp gøre det, ”at være medlem af GCD”, til en glæde og 

på den måde styrke det sociale netværk og sammenhold. Lad os bevare 

GCD mange år endnu.   

Myrna Hald. 

 

Mange golfhilsner 

Mads Barslund 


