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-Trænings kalender by @Jacob Rasmussen  
 

Jacob fremlagde en træningsplan, hvor vægten lå på foråret, så vi kommer 
godt i gang. Muligheden for at lave aftale med Jacob om mandagen foreligger 

også. 
 

Vi flytter træningen fra onsdag til torsdag, med pro på fra 18.00 til 19.00. 

 
Træningsplanen, er sidst i dokumentet. 

 
-spille kalender (hvem kan hvornår) 

 
• 1-2 spillerunde 6-7 maj 

• 3-4 spillerunde 17-18 juni 
• 5-6 spillerunde 12-13 august 

 
Husk at sætte kryds i kalenderen, og så hurtigt som muligt vende tilbage. Vi 

håber selvfølgelig at alle er til rådighed, men ved der er afbud til lørdag d. 6. 
maj. 

 
 

- tøjpakke (køb af polo) 

 
Laksen bliver skiftet ud med en pink/lyserød – med drinksmotiver og små 

parasoller, hvor smukt bliver det ikke. Den lyseblå fra sidste år forsætter. 
M.h.t. bukser, så er der forhandlinger om hvide bukser, og vi forsætter med de 

navy-blå. 
 

 
-truppen (sammensætning og udtagelsen)  

 
General snak omkring træningen indsatsen op til sæsonen, og her gælder det 

om man er ærlig, både m.h.t. sig selv og ikke mindst overfor holdet. Så er 
man langt væk, så sig til – eller træn så det bliver bedre.  

 
Det forventes at der leveres 3 tællende runder i indeværende sæson før den 

23. April. I modsat fald vil man som udgangspunkt ikke komme i betragtning 

til eliteholdene. Vi må forvente at vi møder stærk modstand, og derfor synes vi 
godt vi kan have den forventning til hinanden, at der leveres en indsats op til 

starten.  
 

En hensigtserklæring vedr. holdsammensætning kommer mindst 14 dage før 
spillerunderne, således der er mulighed for at prøvespille banerne. Der kan 

forekomme ændringer til holdene og så må vi tage den der fra. 
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- sponsor - nogen der kender nogen? (bolde er i forhandlingerne   ) 

 

Der er forhandlinger om sponsorat af bukser og bolde, mere om det senere. Vi 
er åbne for mulige sponsorater, så kender I nogen … så kom glad. 

 
- Idéer og forslag til sociale aktiviteter. 

 
Se om der mulighed for matcher mod andre klubber som optakt. 

 

Spille mod hinanden inden træningen om torsdagen, som ligger mellem 18 – 
19. Med evt. lidt at spise som afslutning på dagen (ved brugerbetaling). 

 
Madsen og Achton tog depechen for en afslutning i år på slottet. De vender 

tilbage med en dato. 
 

 
- afvikling af klubmesterskaber både slagspil og hulspil, fremlægges af 

Poul 
 

Klubmesterskabet i hulspil bliver lavet som en løbende turnering over sæsonen 
med finaler søndag d. 24. september. Tilmeldingen åbner snart i golfbox. 

 
For at få flere til at melde sig til slagspil, bliver det afviklet over 36 huller 

Lørdag d. 26. august på følgende måde: 

 
Første 18 huller spilles i alderskategorierne som gunstart, så vi alle slutter på 

samme tid, herefter vil der være tid til at spise lidt (normalt kan man jo 
bestille håndmadder ved tilmeldingen). 

 
Eftermiddagen vil være finalen for de som spiller over 36 huller, med løbende 

start fra hul. 1.  Starten bliver efter opnået resultat af de første 18, hvor 
førerbolden sendes ud sidst. 

 
Herefter kåres vinderne i alle aldersgrupper og laveste score over de 36 huller 

kåres som All-over klubmesteren 2023. 
 

 
- eventuelt 

 

Blev hurtigt overstået. Dog kunne der informeres om at vi igen har 5000,- kr. 
fra klubben. (lige en efternøler, de som lægger ud for udgifter, bedes aflevere 

dem løbende til Poul, så det ikke stikker af       ) 
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