
 
Kære Old Timere,   
  
Vi er nu tæt på afslutning af Old Timers Sommersæson 2021, og har netop haft sidste 
match tællende til Årets Old Timer. Og efter endnu et år med Corona  restriktioner, er 
disse her fra september ophævet, og vi ser nu frem til en normal  vintersæson og sæson 
2022. Vi afholder sommerens sidste Vi Ses Dag på onsdag den 6. oktober 2021, hvor 
der spilles ”Gul Bold” - se udsendt særskilt information herom, og HUSK: tilmelding 
på golfbox senest den 4. okt. Kl. 12:00.  

:  

 
I oktober spiller vi to 9 hullers matcher, hhv. den 13. og 20. oktober. Disse to Matcher 
tæller som én samlet turnering. Tilmelding er nu åben på golfbox.  
  

  
Onsdag den 27. oktober har vi afslutning af Old Timers Sommersæson 2021. Der 
er ingen turnering på denne dag, men vi håber, at rigtig mange Old Timers vil  
møde op. Vi vil her bl.a. uddele præmier for oktober matcherne, fejre Årets Old  
Timer 2021, afholde Amerikansk Lotteri, masser af klappræmier, og ikke mindst  
indtage en herlig middag med tre retter:  
  
Tigerrejer med pynt, Kalvemørbrad med svampesovs bagte kartofler og to salater, 
Lækker dessert samt kaffe/te  
  
Prisen for alt dette vil være kr. 200,-. Tilmelding er nu åben på golfbox, og skal ske  
senest fredag den 22/10 kl.12:00.  
  

 
Vi begynder vinterens turneringer onsdag den 3. november, og slutter 23. marts 2022.  
Og vi vil som tidligere spille 9 huller i to rækker: en Dame- henholdsvis Herre-række.   

         Kontingentet for deltagelse i Old Timers Vintergolf er på generalforsamlingen fastsat til  
kr. 75,-, og tilmelding er nu åben på golfbox. Baneudvalget overvejer lige nu baneset- up 
og klubbens generelle vinterregler. Så snart vi kender disse, vil vi udsende mere  
information og Old Timers Regler for Vintergolf 2021/22.   



  
  
  

 
Vi vil i løbet af vinterperioden afholde forskellige arrangementer: onsdag den 24. 
november afholder vi vores Jule Kaffemik med Gløgg og Julebanko, og onsdag den  26. 
januar Old Timers Nytårs Kur.   
  
Mere information herom senere.  
  

 
HUSK: fra september er vi vendt tilbage til, at betaling til Old Timers arrangementer  og 
kontingenter igen sker til:   
  
Old Timers bankkonto: 5325-0000244982  
  
  
Venlig hilsen  
  

 


