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Godkendt 

Eclectic Eclectic turnering er nu sat op i Golfbox med stor hjælp fra Jeppe. Alle 

damerne har modtaget mail med vejledning. Torsdag kl. 18 lukkes 

turneringen, i starten vil Ilse være flink og kontakte de damer, der 

endnu ikke har tastet deres resultat ind. Fremover vil der blive lukket 

selvom der mangler indtastning. Eva sætter en husker på Facebook. 

Til næste Kick Off  opfordre til at deltage. 

Weekend tur 19 har tilmeldt sig, der er enkelte pladser tilbage, hvis man vil dele 

værelse. Vi mødes på Maribo Sø om fredagen. Lillian har booket 

banerne. Indbetaling til præmier til Lillians mobilpay. Der sendes 

snarest mail ud til deltagerne. 

Hedeland turnering     

9. juni 

Hedeland turnering sættes i Golfbox som åbenturnering nu. TeeOff kl. 

16 og spisning kl. 20.30, samme pris som sidste år. Thea checker 

greenfee hos Stine. Thea og Inger står for turneringen. 

Solheim Cup 30. maj Helle og Kirsten var til møde i Brøndby og fik information om 

turneringen. Vi skal som udgangspunkt have 20 damer til at stille op, 

men hvis Brøndby f.eks. kun kan stille med 16, så kan vi også kun 

være 16. 

Der spilles singler og Fourballs/bestball hulspil med Hcp. 

Vi skal selv oprette en turnering i Golfbox "med første til mølle". 

Pris 250 kr. der dækker morgenkaffe/croissant - greenfee - 3 stk. 

smørrebrød/øl eller vand (vin for egen betaling) - præmier. 

Åbnes i Golfbox 03/05 og lukkes 15/05, når den er oprettet i Golfbox 

sender Helle mail ud til damerne med invitation. 

Pink Cup Planlægningen er i fuld gang. Kirsten har været ud hos de lokale 

butikker og fået flere sponsorgaver. 

Eventuelt Vi fik en god snak med Maiken, som er meget imødekommende og 

hun finder selv ud af hvad vi skal have at spise til Kick Off og nogle 

gange kan det også inkludere kaffe og kage. Fik også bestilt mad til 

Hedeland turnering og Pink cup. Maiken checker selv i golfbox hvor 

mange deltager der er. 

Næste møder  Den 19. maj 2021 kl. 19 i klublokalet med spisning  

Referent: Karin Hemmingsen, sekretær – 30.04.2021 
 


