
 

NYT FRA OLD TIMERS 

Nr. 3 d. 22.4. 2021 
Kære alle 

Så er vi i gang med sommersæsonen. Hvor er det skønt. 

Vi har lavet nogle små ændringer i årsprogrammet, som kan ses på hjemmesiden eller på tavlen i klubben.   

Vi holder ikke VSD d. 28.4. Vi synes ikke det antal, som må være inde er stor nok, og tør ikke satse på udendørs 
ophold. Vi spiller Stablefort den dag. Til VSD d. 26.5. håber vi, at alt er tilbage til normal. Her vil vi så fejre vores 
snedronning og kong vinter. 

Husk I skal have en frisk (72 timer) coronatest, hvis I skal sidde  i restauranten. Er man vaccineret færdig gælder den. 

Når I booker tid til spil om onsdagen, så skal i huske at tilmelde jer turneringen.  

Husk også at holde jer orienteret på vores hjemmeside, her kan I finde svar på det meste. Hjemmesiden finder I på 
Dragør golfs hjemmeside eller på: old-timers.dk 

Der sker en lille ændring i udvalget. Kim Schram træder ind i stedet for John Gronemann. John har fået for meget om 
ørerne, så derfor har han ønsket at træde et skridt tilbage. Det bliver så Kim, som vil blive indstillet af udvalget til 
valg på næste generalforsamling. 

Vi har lavet en aftale med Davies Golf om fælles træning. Det ser ud som følger: 

4 gange træning på hold af 30 personer med 2 trænere. 

Det vil foregå over 1½ time pr. gang 

Det vil være søndage fra kl. 13.00 -14.30. 

D. 23.5. Vil omhandle udslag med driver, hvad der vil gøre at man slår længere og lige.  

 D. 30.5. Vil omhandle indspil, de korte slag om green og hvilke udstyr der passer til det enkelte slag, skal bolden slås 
højt eller lavt. 

D. 6.6. Vil omhandle putting. Hvad skal der til for at styre længde og retning. 

D. 13.6. Vil omhandle jernslag. Hvad skal der til for at ramme bolden godt. 

Pris pr. gang vil være 33 kr. eller 133 kr. for alle fire gange. 

Tilmelding sker til John Davies. Det sker efter først til mølle. 

Mange hilsner  

OT udvalget  


