Nyhedsbrev Maj 2021

Kære alle damer i Harre Vig Golf klub
Så kom i i gang med sæsonen 2021 i Dameklubben

.

I alt var vi til åbnings match 23 deltager fordelt på A-, B- og C-række.
Vejret var med os, og med Corona restriktionen var det hyggeligt at have en god sandwich med på banen. Tak til Niels for at han
ville lave sandwich til os alle selvom han endnu ikke måtte have åbent i Caféen.
Som en prøve havde vi fælles præmie overrækkelse til den første fælles match. Der var mange præmier at udlevere, så det gik lidt
stærkt. Og det undskylder vi for. Vi havde over desserten en lille snak om vi skulle fortætte med fælles præmie overrækkelse eller
om vi skulle gå tilbage til som vi har gjort tidligere.
Vi blev enige om at vi fortsætter med at spille som en samlet turnering, altså både formiddag og eftermiddag. Men præmie
overrækkelsen bliver lidt anderledes. Fremover vil præmierne blive uddelt den følgende tirsdag på det hold man spiller på.
Tilfælles match vil der ud overvinderne fremover også blive udleveret små glas fugle til dem der har lavet en Birdie

Fremover vil Bror være med til alle vores fælles match. Han har været så rar at indvillige i at indtaste scorekort for os
Hvis der er nogle der har spørgsmål til regler, så vil han denne dag gerne uddybe de regler som der er tvivl om.

.

Der er nogle der har forhørt mig om hvad Order of Merit er.
Order of Merit er ranglisten for Dameklubben. Hver tirsdag hvor man spiller med i dameklubben kommer man automatisk med på
Order of Merit. Det er de 10 bedste runder der er tællende, så jo flere runder du spiller, jo højere vil du komme på ranglisten.
Der vil til generalforsamlingen være en præmie til vinderen af årets Order of Merit 2021.

Og en sidste lille ting. Jeg, Randi, er ret ny i at indtaste scorekort. Så vil i være sikker på at i reguleres korrekt, så er det vigtigt at i
udfylder scorekortet korrekt.
Husk flg. på scorekortet:
•
•
•
•

Markør, nummer må gerne være noteret
Husk at underskrive scorekortet
Notere hvis i har lavet en Birdie
Hvis der er tættes på flag, så husk at notere længden

Hvis i kender nogle damer der ikke er i Dameklubben, så husk at invitere dem. Vi vil gerne have alle damer/piger fra klubben med
til vores hyggelige tirsdags timer på golfbanen.

Held og lykke på banen og vi ses til næste fælles match den 1. juni
Husk at reservere lørdag den 19. juni til udflugt. Vi spiller Morsø Golfklub. Flere detaljer kommer senere

13-04-2021

Vinder Dameklubbens åbningsmatch (Stabelford)
Præmie:
1. Rejsetaske og Vinderbold.
2. toilettaske fra MakVærket

A-Rækken
1. plads
2. plads

Birthe Kjær (rejsetaske og vinderbold)
Hanne Revsbech (toilettaske)

B-Rækken
1. Plads
2. Plads

Tove Nissen (rejsetaske og vinderbold)
Gudny Laursen (toilettaske)

C-Rækken
1. Plads
2. Plads

1 Tove Gjørup (rejsetaske og vinderbold)
2 Bodil Vestergård (toilettaske)

Nærmest flag i 2
slag Hul 6
Hul 6: Pia Andersen
Hul 10: Tove Gjørup
Gavekort til
Hul 12: Birthe Kjær
drinks i Cafeen
Hul 17: Hanne B. Nielsen

20-04-2021

Vinder Dameklubben (Skjulte huller 3-7-8-13-15-18)
Præmier Vin og vinderbold
Gudny Laursen 14 point
Else Marie Nielsen 14 point.
Aleida 12 point
Judith 12 point
Pia Andersen 11 point

27-04-2021

A-Rækken
1. Plads
2. Plads
B-Rækken
1. Plads
2. Plads

Vinder Dameklubben (Stabelford)
Præmier:
1. Vin og vinderbold
2. Vin
Pia Andersen
Birthe Kjær
Hanne Brink
Bodil Holst

C-Rækken
1. Plads
2. Plads

04-05-2021

Nærmest flag
Hul 12 og 17
Gavekort til
drinks i Cafeen

Tove Gjørup
Hanne Schaumann

Vinder Dameklubbens Fælles match (Stabelford)
Præmier:
1. Taske fra MakVærket og vinderbold
2. Clutch fra MakVærket

Hul 12: Judith
Hul 17:

Birdies
Hul xx: Birthe Kjær
Hul xx: Pia Andersen
Hul xx: Else Marie Nielsen

Vi glæder os til en ny forrygende golf sæson 2021
Hilsen Dameklubbens bestyrelse
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
IT/Golfboks

Susanne Rosier
Pia Nüchel
Hanne B. Nielsen
Judith Arnfast
Randi Ringling

