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Foråret nærmer sig og der står en ny fantastisk golfsæson klar til os. En del medlemmer har faktisk spillet hele 
vinteren og holdt formen flot vedlige.  
 
Besøgstallet i 2022 var rigtig flot, og det var dejligt at møde, alle de mange glade mennesker der kom og spillede.  
Der var også en del der valgte at melde sig ind i klubben, så vi ved udgangen af 2022 var 210 medlemmer.  
 
”Golfibanen” vil gerne takke for alle dem der deltog i de forskellige turneringer, der var undervejs sidste år. 
 
Den nye turnering Brændecup var en stor succes, hvor man kom til at spille med andre spillere, man ikke lige spillede 
med til hverdag og derved lærte nye medlemmer at kende. Tak til Mogens Nielsen for den ”opfindelse”. 
Tilmeldingsliste til Brændecup 2023 vil komme i klublokalet fra cirka 1. marts og der trækkes modstandere efter 
Åbningsmatchen d. 29. april.  
  
Tirsdagsgolfens afslutningstur til Langelands Golfbane blev igen en rigtig sjov og hyggelig dag, med fint vejr, flot spil 
og godt smørrebrød ☺ Tak til alle der deltog, og stor tak til Jens Eisenreich for at arrangere det hele og finde alle de 
mange præmier der blev delt rundt. Jens har lovet at stå for det i år igen. I år bliver det 25kr. per tirsdagmatch. 
 
Vi håber, at der også i 2023 vil komme en masse glade mennesker på golfbanen, for at få noget motion, nogle 
naturoplevelser, socialt samvær, afslapning fra dagligdagen samt noget konkurrence mod vennerne. 
 

 
 
Det sker i 2023:  
Seniorgolf: Mødes mandag, onsdag og fredag kl. 08.40. Der spilles 18 huller og hygges med kaffe efter spillet.  
 
Tirsdagsgolfen fortsætter som den plejer, der spilles ud fra kl. 15 til kl. 17.00. Første gang er en træningsrunde 
tirsdag d. 4. april. Den 11. april er første tællende runde, og der spilles 12 gange i foråret. Tirsdagsgolfen for efteråret 
starter d. 1. august og løber 11 tirsdage. 
 
Damegolfen spilles på torsdage kl. 17.00. Det er både for let øvede og øvede spillere. Den 13. april er første tællende 
runde. Der spilles 12 torsdage i foråret. I efteråret startes der d. 3. august og der spilles 11 gange.  
 
Kanin Golf: Der arbejdes på at finde en der vil hjælpe med det, så dato og ugedag vil komme senere på et opslag i 
klublokalet.  
 
Træner og golfkørekort: Andreas Søndergaard har lovet også at være træner i 2023. Husk at benytte ham. Han kan 
hurtigt rette slagene ind, så spillet bliver meget bedre. Ring selv og aftal tid: 6146-1858. Det er billigere end du tror.  
 
 



 
Eksterne turneringer: Jakob Jepsen vil stå for dette i år igen ☺. 
Den årlige match mod Sølykke Golf er lørdag d. 20. maj. - Fynsmesterskaberne for pay and play klubber lørdag d. 12. 
august. Tilmeldingsliste vil komme i ekspeditionen. 
Jakob vil også arrangere en Ærø tur lørdag d. 3. juni. 
Ærøs golfbane har nok Danmarks flotteste udsigt hele vejen rundt. 
 
Arrangementer: Banen er det perfekte sted at afholde en personaleudflugt, et kundearrangement eller en 
fødselsdag, hvor der bliver spillet golf, spist og hygget. Se mere på bgolf.dk  
 

 
Vigtige datoer i 2023 ☺ 

Åbningsmatch – greensome Lørdag d. 29. april kl. 9.00 

Ærø udflugt. Vi spiller 18 huller på golfbanen Lørdag d. 3. juni ca. kl. 8.00 

Sommer Match - Ringenes Herre - stableford Lørdag d. 8. juli kl. 9.00 

Super four Match – hulspil Fredag d. 4. august kl. 15.00 

Klubmesterskab – uden hcp. 4 rækker. Lørdag d. 2. september kl. 9.00 

Torsdags Damer afslutning Torsdag d. 12. oktober kl. 17.00 

Finale i tirsdagsgolf. Lørdag d. 14. oktober kl. 8.00 

Natgolf - greensome Fredag d. 27. oktober kl. 18.00 
 

Kontingentet i 2023 

Spil golf hele ugen med DGU-f kort 2.900kr. 

Spil golf alle hverdage med DGU-f kort 2.400kr. 

DGU medlemskab uden spilleret 600kr. 
 
Dansk Golf Union har vedtaget at alle medlemsklubbernes medlemmer, skal være medlem af unionen og betale til 
denne. Man kan så have medlemsskab med eller uden national spilleret. Fordelen er, at man får tilsendt golfbladet 
og kan bruge golfbox, til regulering af sit handicap. 

 
Leje af bag skab hele året: 

Skab på 70x60x120cm. – 52 stk. 400kr. 

Skab på 70x60x120cm. m. stikkontakt-hvis du bruger strøm. 550kr. 
             Ansvarshavende redaktør: Tommy-T: 2299-7566. 
Da vi ikke har bag skabe til alle der ønsker dette, beholder vi Boxit containeren til der er lavet flere bagskabe. 
Som noget nyt må man dele kontingentet i 2 betalinger, nu og 1. juli, ved at betale 100kr. ekstra per gang. Så ved f.eks. et 
medlemskab til 2900kr. betaler man 1550kr. per gang. 
 
Husk at tilføje navn og medlems nr. på indbetalinger via bank eller Mobile Pay.(Ikke Dankort) 

Bank: Reg. nr.: 0815 Konto: 3531 2785 92  -  Mobile Pay:  12512. 
 



 

 
Klubmesterskabet blev afholdt i fint vejr og her ses nogle af guld-, sølv- og bronche-vinderene i de 4 rækker.  

    

  
Grill aften på terrassen. Spændingen er stor før klubmesterskaberne. 

  Så er vi på vej til Langelands Golfbane til den store finale.                  


