
Kære alle og kommende QQ’er i 2022 

Vi i bestyrelsen er allerede begyndt at glæde os til den kommende sæson"#$%. 

Sidste sæson forløb fantastisk, så vi fortsætter de gode takter og har med afsæt i 
vores generalforsamling kun få forandringer i støbeskeen. 

1. Tilmelding og betaling for medlemskab i 2022 

Du kan allerede nu via Golfbox tilmelde dig sæson 2022. I lighed med sidste år bliver 
I trukket for betalingen kr. 500,00 i tilknytning til jeres tilmelding. 

2. Såfremt banen og vejret tillader det starter sæsonen vi 6/4 med den første 
turnering. 

• Vi spiller i 3 rækker A, B og C. Rækkeinddelingen vil blive udarbejdet, når vi 
har modtaget alle tilmeldingerne.  

• Da 12-hullers ikke har været brugt i 2021 nedlægges den, som besluttet på 
generalforsamlingen november 2021. 

• C-rækken spiller fra tee 47. Det er klubbens/bestyrelsens ønske for at fremme 
spilleglæden og give en bedre oplevelse for den enkelte spiller samt tempoet 
på banen. 

• De første 3 turneringer står vi i for turneringskomiteen og de bliver med nogle 
sjove indslag og spilles som vanligt over 15 huller. 

• Tilmelding via Golfbox og HUSK også at tilmelde dig turneringen. 
Bemærk at en spiller der ikke er tilmeldt turneringen ikke vil blive registret 
som deltagende i turneringen og vil som følge deraf heller ikke deltage i en 
eventuel præmieuddeling. 

o Se vejledningen på vores hjemmeside. 

3. ET HELT NYT TILTAG – EN GENNEMGÅENDE PUTTETURNERING  

Det kan være en lang dag, for de hold der slår tidligt ud og har 3 timer til at spise i 
inden præmieoverrækkelsen. Vi laver derfor hver onsdag en puttebane (3 huller der 
skal spilles igennem 6 gange). Alle spillere kan aflevere et scorekort, de der spiller 
sent, kan eventuelt bruge det som opvarmning. De 10 bedste scorekort tæller og 
gennemsnitsscoren vil blive beregnet og den spiller med laveste gennemsnitlige 
score bliver: 

QQ’S PUTTEPIGE 2022 



4. Årets udflugt  

Vi planlægger at årets udflugt vil finde sted 31. august og gå til Hornbæk. 

5. Afslutning  

Afslutningsturnering og fælles middag 21. september. 

 

 

Mange golfhilsner og på gensyn i 2022-sæsonen. 

Lisbeth Ebbesen (Formand) 

Susanne Ekelund (Kasserer)        

Ellen Prior (Website) 

Marianne Haaning Weincke (Turneringer) 

 

 

 


