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I dette nyhedsbrev kan du læse om: 

• Danmarksturneringen. 

• Reserverede tider til Dame- & Herredag, hvordan virker det. 

• Skal flagstangen på green blive i eller tages op. 

• Lissi fortæller om Omega3 fedtsyrernes positive indvirkning på helbredet. 

 

Danmarksturneringen 

Nu nærmer vi os den første spilleweekend i Danmarksturneringen 7. og 8. maj.  

U25 og Damerne spiller på hjemmebane både lørdag og søndag. Herre 1 og Herre 2 spiller på udebane 

lørdag og hjemmebane søndag.  

Starttider lørdag: Kl. 8.00 Damer  Kl. 8.50 U25  

Starttider søndag: Kl. 8.00 Herre 1 Kl. 9.00 Herre 2 Kl. 10.00 Damer Kl. 10.50 U25 

Kom og kig på og få en super oplevelse af golf på højt niveau. 

  

Reserverede tider til Dame- & Herredagen, hvordan virker det 

Fra i år har vi indført nye betingelser for tidsbestilling til Dame- & Herredagen, hvilket primært er gjort for 

at give bedre vilkår for klubberne i klubben, og samtidig for at sikre at de tider der bookes også spilles. 

Damedagen 

Kun medlemmer af Damedagen kan booke torsdags-tider mellem kl. 09.00 og 10.50 samt 14.30 til 15.20. 

Fra mandag kan alle booke de tider, som Damedagsspillere ikke har booket. 

Herredagen 

Kun medlemmer af Herredagen kan booke tirsdags-tider mellem kl. 09.00 og 10.50 samt 14.30 til 15.50. Fra 

lørdag kan alle booke de tider, som Herredagsspillere ikke har booket. 

Da der åbnes for booking for alle 3 dage før spilledagen, kan du opleve, at der er både damer og herrer på 

de forhåndsreserverede tider.  
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Skal flagstangen på green blive i eller tages op 

For et par år siden blev det tilladt at putte med flagstangen i hullet. Dette betyder desværre, at nogle 

spillere benytter flagstangen til at ”hive” bolden op af hullet. Dette betyder skader på hulkanten og at 

jorden omkring hulkanten skubbes opad. Dette gør det vanskeligere at putte bolden i hul. Derfor: løft 

flagstangen forsigtigt og tag derefter din bold på normal vis. 

 

 

Lissi fortæller om Omega3 fedtsyrernes positive indvirkning på helbredet 

Hen over vinteren har vi haft besøg af Lissi, der fortalte om vigtigheden af at få nok Omega3 fedtsyrer, da 
det er medvirkende til et bedre helbred og færre smerter fra eksempelvis slidgigt, ledsmerter, for højt 
kolesterol, forhøjet blodtryk og mange andre ting. 

Hvis du vil høre mere om hvordan Omega3 fedtsyrerne kan hjælpe dig til færre smerter og et bedre 
velbefindende, så kommer Lissi igen på besøg den 12. maj kl. 16.00 og den 7. juni kl. 11.00. 

Hvis du vil høre mere, så send en sms til 3059 9500 og fortæl at du kommer og hvilken dato. 

 


