
 

 

 

Nyhedsbrev september 2021 

 

Efteråret 

Endelig kan vi starte en efterårssæson med fuldt program, så lad os 

fluks komme på banen og deltage alle de gange vi kan. 

 

Ugedagsturneringer 

9 huller sommergolf har været i gang hele sommeren og erstattes nu af 

almindelig 9 hullers matcher hver tirsdag med start den 7.september 

Onsdags golf med udgangspunkt i Endreol 18 huller starter 1.september  

Fredags golf med udgangspunkt Saint Donat 18 huller starter 

17.september 

Vi vil i efteråret prøve at bruge lidt forskellige baner samt gennemføre 

fælles arrangementer på Barbossi, for at se om dette kan medføre et 

øget deltagerantal. 

Vi vil så sidst på efteråret evaluere om dette har hjulpet eller ikke og 

baseret på dette justere forårets program. 

 

 



Golfbox og DGU 

Golfbox meddelte os i maj at vi ikke fik lov til at blive reguleret via WHS 

som vi ellers havde forventet, men udelukkende gennem det tidligere 

EGA. 

VHS reguleres mere aktivt op og ned end EGA 

Vi vil fremover ikke sondre mellem WHS og EGA i GCD. For dem der 

ønsker et WHS handicapregulering kan man melde sig ind i Green 

Value og derved blive medlem af DGU. Man behøver så ikke længere 

være medlem af FFG medmindre man vælger dette. 

Det franske GCD nummer FR -300-xxxx giver adgang til at booke tider 

på golfbox og kan benyttes i Danmark. 

 

 

Kokkedal sommergolf 

Kokkedal blev spillet mandag den 9 august. 

Vi var 37 spillere og havde en dejlig runde på en bane der stod rigtig fint. 

Eneste minus var at efter 4 timer og 20 minutter åbnede himlen sig og 

kastede en stor mængde vand ned over os. 



 

Welcome Back 

Danske Bank Luxembourg er blevet solgt, men har indvilget i at holde 

ved deres sponsorat til Welcome back på Monaco banen den 

10.september 

Turneringen er pt fuldtegnet, så nu håber vi på lige så godt vejr som vi 

plejer. 

 



 

Monaco, hul 4  

 

Nykredit Open 

23.september gennemfører vi Nykredit open på Endreol, i år med en 

egenbetaling men ellers som vi plejer. 

Nykredit er præmie sponsor 

 

Nordic Cup 

Svenskekampen er jo altid en hyggelig dag - selvom vi plejer at tabe. 

Men i år har mange af os fået skruet handicap op så det passer med 

vores spil, så mon ikke vi har en mulighed. 

BIL Luxembourg er som tidligere år sponsor for turneringen med frokost 

og præmier. 

 

Klubmesterskaber 

Den 22 oktober holder vi klubmesterskaber. Der spilles i 2 rækker. 

Der skal være et minimum deltagerantal for at mesterskaberne 

gennemføres, så meld dig gerne til snarest muligt. 



 

Medlemsinfo 

Nye medlemmer 

Kjeld Andersen (Tidligere medlem) 
Merete Arp  (Tidligere medlem) 
 

Formanden  

Velkommen til et nyt halvår, hvor vi igen får chancen for at gennemføre 

en sæson med fuldt program. Så vi håber på at så mange som muligt 

ønsker at deltage i vores turneringer. 

Vi er under pres omkring antal deltagerantal på de to 18 hullers 

ugedagsturneringer. 125 medlemmer og 3 arrangementer om ugen er et 

meget højt aktivitetsniveau, som nok passede da vi var 250 medlemmer 

og mange fastboende, men i dagens situation giver det ofte for få 

deltagere. 

Jeg vil derfor meget opfordre til at deltage så meget som muligt samt 

anbefale klubben til andre danskere som i kender. 

Håber alle får en rigtig god golfsæson. 

Mange golfhilsner 

Mads Barslund 


