
 

Nyhedsbrev Kokkedal Golf`s dameklub              december 2018  
 

Kære medlem af Kokkedal Golf`s dameklub, 

Året 2018 er nu snart ovre og inden længe går vi vejrmæssigt mod lysere tider. Dermed tager vi også hul på 

en ny og spændende golfsæson. Bestyrelsen (i dameklubben) glæder sig meget til endnu et år på vores 

skønne golfbane i hyggeligt samvær med alle ”gamle” og nye medlemmer af vores dameklub.   

 

Ny bestyrelse konstellation! 
Den nye bestyrelse i Dameklubben er nu konstitueret og kommer til at bestå af 6 personer: 
Bettina Søltoft Friis Bettina Nygaard Bettina Hage Federspiel 
Isa Keller Andreasen  Mette Gruhn  Lotte Errebo 

Turneringsprogram 2019 – dato for åbningsmatch 
Vi er allerede ved at være færdige med planlægning af 2019 program og glæder os meget til at præsentere 
det for jer på vores hjemmeside og ifm. næstkommende nyhedsbrev. Vi vil naturligvis også gennemgå 
programmet til vores åbningsmach tirsdag den 09.04.2019 

Januar 2019 – Indendørs Golf arrangement i Eagle Club Indoor Golf 
For at vi ikke helt skal gå helt i ”golfdvale” har Dameklubben booket baner på Eagle Club Indoor Golf    
tirsdag d. 22. januar 2019 fra kl. 16.00 til kl. 19.00                                                                                                           
Et 3 timers golf-arrangement (18 huller) koster 270,00 kr. pr person som betales ved tilmelding i Golfbox:  
https://www.golfbox.dk/livescoring/tour/?language=2057#/competition/1776983/info   
Seneste tilmelding er 10. januar efter princippe :”Først til mølle….”.                                                                                             
Håber på at se rigtig mange af jer. (min. Deltager 12 personer) 

Februar 2019 – Dameklubbens Regelaften ”De nye Golfregler” 
Som alle sikkert ved skal vi forholde os til- og spille efter nye golfregler startende fra 1. januar 2019. 
Dameklubben har derfor i Kokkedal Golfklub arrangeret en Regelaften tirsdag d. 19. februar 2019 kl.18.00   
Arrangementet koster kr. 45,00 pr. deltager og i dette beløb er der inkluderet en Club Sandwich og et glas 
vin eller en sodavand. Klokken 18:30 vil Jørn-Ole Jokumsen gennemgå de nye regler og vi forventer at være 
færdig ca. kl. 20:45. Af hensyn til planlægning for restauranten (som jo normalt er lukket på dette tidspunkt 
af sæsonen) er sidste tilmeldingsfrist den 10. januar 2019. Tilmeldingen og betaling i Golfbox : 
https://www.golfbox.dk/livescoring/tour/?language=2057#/competition/1777017/info                                                   
Der kan maks. være 50 tilmeldte til dette arrangement, så også her gælder princippet ”Først til mølle…”  
 
Vi fra bestyrelsen vil gerne ønske dig og din familie en glædelig jul og de allerbedste ønsker for 2019. 
 
På bestyrelsens vegne 

Bettina Søltoft Friis 
Bettina.s.friis@gmail.com 
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