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Fra den 4. maj spiller vi igen hver mandag i Senior Section. 

Indmeldelse sker ved indbetaling af 250 kr. på konto 3618 32 8867 5678. 

Turneringskalenderen for 2020 er sat i bero indtil videre, i stedet gælder følgende: 

Alle som har indmeldt sig i Senior Section og betalt kontingent for 2020, kan booke en af disse starttider: 

18 huller  Parken/Skoven klokken 07.00-10.00 

9 huller Sletten klokken 08.30-10.30 

Du må kun møde op, hvis du har bestilt en tid i GolfBox. 

Vi spiller i hold à 4, så fyld så vidt mulig op. 

Banereservation 

Ovennævnte tider er blokeret til Senior Section i GolfBox hver mandag -  men kun indtil fredag aften. Er der  

ledige tider lørdag morgen ”frigives” disse tider til andre medlemmer. Hvis du ikke kan booke de blokerede 

tider, kan det skyldes at du lige har indmeldt dig i Senior Section og dit medlemskab endnu ikke er blevet 

registreret. Vi opfordrer derfor til, at du hurtigst muligt indmelder dig. 

Turnering 

Scorekort kan du printe ud via VGC’s hjemmeside. Kortet må ikke cirkulere blandt medlemmer, og det skal 

ikke afleveres. Vi spiller individuel Stableford. Uden at bytte scorekort aftaler du en markør, som mundtlig 

og evt. online i GolfBox godkender resultatet. 

Vindere: Hvis du spiller 18 huller og opnår 32 point (16 point for 9 huller) og du sender antal point i en mail, 

eller tager et foto af dit scorekort til: Niels Ølholm helst på mail: naafink@gmail.com (eller SMS 29246678) 

vil vi sætte resultaterne på hjemmesiden, og når vi igen kan samles vil de indgå i præmierækken. 

Oplys venligst:  Medlemsnummer 

  Handicap index 

  Datoen for 18/9 hullers spil 

  Antal Stableford point 

  Navn på markør 

Turneringen er handicaptællende – du skal selv indberette din score i Golfbox. 

Hulspil 

Gennemføres. Tilmelding senest den 31. maj til Arne Jensen: tlf.: 2487 0709 mail: a.jensen.neger@mail.dk 

 

Corona smitte 

Vi opfordrer alle til at sætte sig ind i og overholder de retningslinjer som er anvist af DGU og VGC for at 

undgå smittefare (se hjemmesiden og opslag på golfbanen). Fælles velkomst, frokost, præmier, 

venskabsturneringer og parmatch er derfor udsat indtil videre.  

Bestyrelsen håber senere på sæsonen at kunne vende tilbage til mere kendte forhold, så hold øje med  

hjemmesiden – her vil vi informere om kommende ændringer. Indtil da glæder jeg mig til - på afstand at 

gense/vinke til og spille med kendte ansigter fra Senior Section. 

Glad golfhilsen 

Lis Sørensen 
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