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1000 tak fra bestyrelsen! 
En stor tak til alle dem som var med på vores Skovtur til Woodlands i Sverige. Det var en 
fantastisk tur, med masser af grin, hygge og flotte præmier fra vores sponsorer Jytte Stahl og Vital 
Sko v/ Jeanne Mauritzen. 
 

3. Sophie turnering.  
Den 25. juni spiller vi 3. afdeling af ”Sophie turnering” og har efterfølgende fællesspisning og 
præmieoverrækkelse. Hvis du vil deltage i denne turnering, kan du senest slå ud kl. 16:30. 
Sponsor til turnering er Good Looks, og de vil allerede være oppe i klubben fra om eftermiddagen, 
hvor man vil kunne få vejledning og evt. få lagt makeup.    
Der er nu åben for tilmeldingen til fællesmiddagen, som koster 120 kr. Man tilmelder sig via 
Golfbox ligesom når man tilmelder sig til en turnering, eller ved at trykke på dette link: 
https://tourentry.golfbox.dk/?cid=2050822 

 
Tilmelding til turneringer:  
Vi har i en periode kørt med, at man har kunnet tilmelde sig til alle vores tirsdagsturneringer via 

Golfbox. Dette var gjort i et forsøg på at aflaste scorekort-indtastningsarbejdet.                                               

Vi kan dog konkludere at det ikke er nogen aflastning, hvorfor vi går derfor tilbage til vores gamle 

ordning, hvor man kun skal tilmelde sig i Golfbox til specielle turnering (med betaling) som Åben 

damedag, Skovturen, fællesmiddage osv.  

 

Eclectric 
Vi skal i Bestyrelsen forsøge at imødekomme behov og ønsker fra såvel høj- som lavhandicapper, 
og derfor har vi i sæson 2019 valgt at fjerne loftet på vores 4 x Eclectic turneringer. Vi er godt klar 
over at flere medlemmer syntes dette tiltag er ærgerligt, men sådan er det i år.  Eclectric er en 
gennemgående turnering, og vi kan selvfølgelig ikke ”midt i det hele” ændre 
turneringsbestemmelser. For dem der ikke ønsker at deltage i Eclectric turneringen kan man jo 
alligevel gå ud og spille men vælge at spille med stablefordpoint – og noterer det på scorekortet. 
Fortvivl ikke, spilleformen Slagspil ændres fra 2020 til et anderledes format nemlig Modificeret 
slagspil. Mere om dette senere.  
 

 
 
På bestyrelsens vegne 
Bettina Søltoft Friis 
Bettina.s.friis@gmail.com 
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