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Kære medlemmer i seniorklubben, vi ønsker jer et rig6g godt nytår! 
2020 blev et år som s8llede store krav 8l fleksibilitet og hur8g oms8lling. Det gik I ind 8l med stort 
engagement og posi8vitet – tak for det.  Vi ser frem 8l mange fornøjelige 8mer sammen i år, med masser af 
god golf – og forhåbentligt mere socialt samvær – end 2020 kunne byde på. 

"Husk! - at kon8ngentet for 2021 på 250 kr. skal være indbetalt 8l klubbens bankkonto senest 31. januar. 
Ved senere indbetaling er kon8ngentet fastsat 8l 350 kr. 
Seniorklubbbens bankkonto: 3565 3565456571" 

Vig8ge datoer i 2021: 
  
09/04   Åbningsmatch med eOerfølgende spisning og medlemsmøde. 
16/04   Løbende fredagsturnering starter. 
28/05   Forårsturnering med eOerfølgende spisning. 
30/05 - 02/06   Sverigesturen. 
11/06   Seniorklubbens Invita8onsturnering. 
17/06   Kalundborgmatch på udebane. 
06/08   Sommerturnering med festaOen. 
22/08 - 25/08   Jyllandstur. 
09/09   NB! I stedet for fredag 10/09. 
17/09   Dragsholmmatch på hjemmebane. 
08/10   Årsafslutningsturnering med eOerfølgende spisning og medlemsmøde. 
03/12   Juleturnering/frokost. 

Nyt handicapsystem fra 1/1-2021, betyder at en del af vores medlemmer, formentlig vil rykke over hcp 36 
på 18 huls banen, hvorfor vi i 2021, har valgt at ændre kravet for spil på 18 huls banen 8l hcp 41 og på 9 
huls banen – 8l hcp 54.  
Handicapgrænserne forsvinder: 
Handicappet kan gå fra et plus-Handicap til Handicap 54. 
Ingen begrænsning på at blive reguleret over hcp 36,0 

Velkommen til Uffe Fromberg – på 18 huls banen. 

Vi har – som vi nævnte i sidste nyhedsbrev – forespurgt klubben om tilladelse til at lukke 18 huls 
banen af fredag morgen for andre spillere, for vurdering af spilletid og rytme. Vi får i 2021 udvalgte 
fredage til forsøg, så vi har et bedre vurderingsgrundlag for evt. flytning af spilledag– nærmere herom 
senere. 

I øvrigt henviser vi 6l årsplanen for 2021 som bliver lagt på hjemmesiden. 
Vi glæder os 6l at se jer 6l åbningsturneringen 9. april 2021. 

Bestyrelsen - Seniorklubben


