
28. juni 2020. 

Kære Gof’inder. 

           

Velkomst- og orienteringsbrev til golfsæsonen 2020. 
 

Endelig, endelig kan en ny golfsæson tage sin begyndelse med opstart 

Fredag den 12. juni 2020 kl. 08:10 eller kl. 10:10. 
Vi SKAL fremover og også denne dag tilmelde os via Golfbox. Nærmere vejledning nedenfor i brevet. 

 

Efter spillet er der fælles spisning og præmieuddeling, hvor Albatros`s retningslinjer 

følges. Borde og stole må IKKE flyttes. 

 Hvis I ikke kan spille med, er I selvfølgelig også meget velkomne til frokosten ca. kl. 13. 
 

Frokostbestilling til d. 12. juni 2020:  Albatros byder på en portionsanretning med salat, 

laks og hjemmebagt brød. Pris: 50,00 kr., som bestilles hos Karin senest mandag d. 8. 

juni 2020 kl. 20.00 på k.veje.j@gmail.com, på mobil +45 26 41 89 09. Sms er også 

Ok. Der kan ikke bestilles andet den dag. Der afregnes selv med Albatros. 

 

Frokostbestilling i øvrigt: Gøres på de fremlagte bestillingssedler før spil. 

 

Kontingent:  Kontingent 200,- kr. betales ved sæsonstart og senest den 19. juni 2020 til 

Bente eller til Konto: 1726 – 0721691470 (husk navn og medlemsnr.).  
 

18 huller tilmelding på GolfBox: 
Vi har blokeringstid om fredagen fra kl. 08.00 til 11.10, hvor kun GOF`inderne og Gofferne 

kan tilmelde sig. 

 

14 dage før kan man tilmelde sig på Golfbox, og GOF´inderne kan fra kl. 8.00 - kl. 8.40. 

Ved tilmelding starter man på spilletiden kl. 8.00, og derefter fylder man op med 4 pr. hold til 

og med kl. 8.40. 

 

I skal ikke tage hensyn til spilletiden, og hvem I er på hold sammen med på Golfbox, idet vi 

forsat laver lodtrækningen kl. 8.10. 

 

Der er åbent for tilmelding indtil søndag aften kl. 20.00 før den fredag, I skal spille. Derefter 

fjernes blokeringen, og alle kan skrive sig på de ledige tide. 

 

Man skal så huske at bekræfte sin tilmelding, som kan gøres fra 5 timer før og indtil 10 min. 

før spil. Dette kan gøres hjemmefra, på skærmen i klubhuset eller på Appen GolfBox. 
 

9-huller tilmelding på GolfBox SKAL tilmelde sig fra kl. 10.10 – 11.10 på samme måde som 18 

hullerne. Lodtrækning kl. 10.10. for både Gof`inder og Goffer og spil umiddelbart efter 

fra 1. tee. såfremt alle Gofferne, - der spiller 18 huller - ikke har passeret 1. tee, 

må man vente, til de har passeret, da de skal videre ud på øen igen. Der er reserveret 

tider til seniorklubben til kl. 11.10 inkl.  

Dette spilletidspunkt er planlagt for at tilgodese muligheden for socialt samvær ved 

frokosttid og præmieuddeling – henholdsvis hos Gof’inderne og Gofferne - uanset om 

man spiller 9 eller 18 huller. 
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!!! Husk at afmelde jeres tid på GolfBox, hvis I ikke kan komme.!!! 
 

Golfbox App kan downloades på mobilen via App Store eller Google Play og kan bl.a. bruges til 

både at reservere tid samt bekræfte sin tid, ja sågar oprette scoreskort og indsende scorekort 

til godkendelse og meget mere. 

 

Vi vil foreslå, at I reserverer jeres næste tid på touchskærmen, inden I går hjem. Er I i tvivl 

om noget i den forbindelse, er vi sikre på, at der er hjælp at hente fra andre GOF`inder ellers 

spørg en fra bestyrelsen. 

 

 

PT: Ifølge DGU må vi kun røre ved eget scorekort. I skal således føre jeres eget scorekort.  

Vi har derfor sat en kasse frem, hvori I lægger jeres scorekort efter spil. Indberetning sørger 

bestyrelsen for på sædvanlig vis, dog iført handsker. 

 

Spilleplan:  Vedhæftet. Kan også ses på GOF`indernes hjemmeside. 

 

 

Fællesmatch:  Der er planlagt fællesmatch med Gofferne i Holbæk fredag d. 18. sep. 

2020. Nærmere info senere. Se spilleplan. 
 

Årets Gof`indegolftur 2020: 

Bestyrelsen har set sig nødsaget til at aflyse turen til Ringenäs i Sverige i år pgraf 

Corona. Vi håber på at kunne tage af sted i 2021 til det flotte tilbud fra Ringenäs.  
 

 

Der dukker sikkert mange spørgsmål op. Dem løser vi efterhånden. Der er mange nye 

ting i forbindelse med Covid-19, vi allerede nu skal tage højde af.  

 

Vi glæder os til at se jer til åbningsmatchen og den nye sæson. Det bliver SÅ dejligt at 

komme i gang igen. 

 

 

De bedste hilsner  

Bente Olsen, Vibeke Hellberg, Kirsten Seloy, Karin Veje. 


