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Nyhedsbrev som erstatning for aflyst opstartsmøde 
 

 

 

     Kvistgård den 15. marts 2020 

Kære Simons Piger 

Velkommen til en ny sæson, vi glæder os til at starte op – og til at komme på græs igen.  

Som vi skrev til jer for få dage siden, har vi som følge af landets situation, besluttet at aflyse det planlagte 
opstartsmøde. Det er rigtig ærgerligt, men det klarer vi.  
I stedet orienterer vi her om det, vi ellers havde planlagt at fortælle jer under mødet. 

 

 

Baneforbedringer 

Fra 1. april og ca. 12 uger frem, vil der blive lavet store baneforbedringer på banen. Blandt meget andet vil 
alle bunkers blive re-designet, nye vil komme til og andre nedlægges. Det betyder, at vi må forvente både 
støj, trafik på banerne og ændringer i baneplaner m.m. Der kan derfor forventes lidt uro, men vi beder alle 
have forståelse og ’tage det som det kommer’ Det er til alle medlemmers bedste og vi får en fantastisk 
bane, når det er gennemført. Mange golfbaner ud over landet sparer, så lad os glædes over, at der 
investeres nyt i Simons Golfklub. 

Vi er blevet lovet, at der altid vil være 18 huller, og indtil I hører andet, vil turneringer være tællende som 
altid.  

 
Nye medlemmer 

Det bliver dejligt at se tidligere medlemmer igen, og vi glæder os også over at kunne byde helt nye 
medlemmer velkommen. Indtil videre har vi fået 5 nye medlemmer og har 3, som  måske er interesserede 
Vi håber på, at vi år bliver 65-70 medlemmer og gerne over 35-40 spillende hver tirsdag.   
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Mentor ordning  

Vi har indført en mentor ordning for alle nye medlemmer. Det betyder, at du som nyt medlem i Simons 
Piger har en mentor, du kan henvende dig til, hvis du er i tvivl om noget. Det betyder også, at din mentor vil 
være opmærksom på, om du trives og har det godt i klubben. De af jer, som gerne vil være mentor for en af 
de nye, bedes skrive til simonspiger@gmail.com. Det kan være udfordrende at finde fodfæste i en etableret 
klub, og derfor må vi alle sammen være opmærksomme på de nyeste medlemmer. 

 

Sociale medier 

Instagram – Simons Golfklub 

Simons Golfklub vil i løbet af sæsonen åbne en Instagram profil. Send gerne smukke, sjove eller fjollede 
fotos til vores nye klubsekretær Tine på klub@simongolf.dk. Der vil blive kåret et måneden billede og til slut 
’årets billede’. 

Lukket Facebook gruppe for Simons Piger 

Simons Piger har fået en ’lukket Facebook gruppe’, hvor vi kan skrive 
sammen, uden at resten af vores Facebook-venner ser med. Vores 
ønske er, at I vil bruge den til fx at søge spillepartnere til en dag på 
golfbanen eller andre kommentarer til hinanden. Måske nogen har 
mistet en trøje og en anden har samlet den op – hvem ved.. 
Søg på Facebook efter : Lukket gruppe for Simons Piger. 
Medlemskab skal godkendes, da den kun er for medlemmer.  

Facebook siden  

Facebook siden vil bestyrelsen som tidligere bruge til at promovere turneringer, 
sponsorer og andre forhold omkring vores klub af interesse for alle 
Facebook brugere. Da det er et vigtigt værktøj ift sponsoraftaler, opfordres 
alle så vidt muligt til at give et 
- så budskabet spredes til flere, og sponsorerne forbliver glade for at støtte os.  

 

 

 

Simons Pigers hjemmeside 

Vi har gennem vinteren lavet et par forbedringer af 
hjemmesiden. Blandt andet har vi fået muligheden for at 
give hurtige opdateringer og beskeder på forsiden. Se 
emnet og klik på golfbolden, hvorefter den åbner sig for en 
kort besked. For jer der ikke er på Facebook, vil korte 
beskeder vi giver i FB-gruppen, også blive skrevet i 
golfbolden, men I skal selv kigge efter på hjemmesiden. 

Endvidere har vi oprettet flere muligheder for at lægge resultater op fra flere turneringformer. Nu kan vi 
også nævne resultater med 4 spillere på hvert hold samt turneringer med både en A, B og C række. 

mailto:klub@simongolf.dk
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Portræt 

Vi mangler portræt af rigtig mange medlemmer på hjemmesiden, og af hensyn til nye spillere og hinanden, 
beder vi jer om at lægge et billede op på jeres profil. Hvis ikke I er trygge ved systemet, send foto til 
simonspiger@gmail.com, eller bed en af os fra bestyrelsen tage et foto under en golfrunde - så lægger vi 
det gerne op for jer.  De er meget små:-) 

 

Erfa-møde i Kokkedal Golfklub 

Den 5. december deltog bestyrelsen i erfa-møde i Kokkedal Golfklub, hvor flere dameklubber fra 
omkringliggende klubber deltog og delte erfaringer og ideer. Vi arbejder videre med udbyttet fra mødet 
den kommende tid, og vurderer om der er tiltag, som også kunne være spændende for os. 

 

Spilleplan 

Spilleplanen for sæsonen er godkendt af A/S. 

I løbet af sæsonen vil vi spille forskellige turneringsformer, holdturneringer, stableford, snorespil og 
slagspil. Cirka en gang om måneden, har vi en anden spilleform en almindelig stableford. Det synes de 
fleste er sjovt. Vi fortsætter med at spille A og B rækker. Vi har igen i år planlagt 3 prøvematcher for nye 
spillere. På disse matcher kan ’ikke-medlemmer’ tilmelde sig og opleve en match med Simons Piger.  
Ta’  godt imod dem.  

Som tidligere, vil der, hvis vi får sponsorer til alle matcher – være præmier til de 3 bedste bolde i hver 
række, og ’tættest-på-pinden’ på alle par-3 hullerne (på green og indenfor 2 flaglængder).  

Vi har besluttet en ændring omkring pointlighed således, at der i disse tilfælde sammenlignes scorekort, så 
vinderen er spilleren, der på dagen har spillet den bedste bag-9-6-3. 

Vi indleder sæsonen den 31. marts med forsigtige 9 huller grundet tidlig solnedgang, og det bliver som 
sidste år med kun 3 køller/jern + 1 putter. Vi forventer der stadig er vognforbud, og skulle det ikke være 
tilfældet, kan denne spilleform blot betragtes som en sjov udfordring. Vi håber mange vil spille med, selvom 
I normalt spiller med ’fuldt hus’. Spilleplan ligger allersidst i dokumentet. 

   

Sponsorer 

 Vi har fået både gamle kendte sponsorer og nye spændende sponsorer i år. Flere af jer har budt ind med 
sponsorer og budt ind som match ledere – mange tak for det. 

Som I kan se, har vi nu en næsten sponsor fyldt spilleplan. Det er fantastisk, at Simons Piger er så heldige, at 
så mange gerne støtter op om os. Husk at støtte dem, der så velvilligt støtter os. Så når I skal bruge en 
værtinde gave, en ny bluse, en kage eller andet så tjek lige, om ikke der er en sponsor på listen, som I kan 
handle hos. Måske I endda kan få lejlighed til at sige, at I kender dem fra Simons Piger.  
Vi mangler stadig sponsorer til matchen den 2. oktober (6 præmier) og 6. oktober (9 præmier), så hvis 
’nogen kender nogen’, der kunne tænke sig at være sponsor for en match, må I meget gerne sige til. 
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’After golf’ 

Vi glæder os til at lære vores nye restaurant forpagter af 
Lakeside – Mads Foli-Andersen - at kende.  

Mads har holdt opstartsmøde med KIK for at afstemme 
forventningerne. 

I mødet bad vi Mads om, at der udover hans menukort, ville 
være en god dagens ret, når vi kom ind efter vores 
tirsdagsturneringer, en dagens salat, og brød på bordene til de af 
os, som bestiller mad.   

Vi skal alle være opmærksomme på, at det måske ikke bliver de 
bedste betingelser Mads får at starte op på grundet Corona virus, så vær søde at støtte op om ham ved at 
runde Lakeside efter en dag på banen og at spise med efter de enkelte tirsdagsmatcher – det plejer at være 
super hyggeligt. Grundet Corona, at Lakeside og Albatros bar dog foreløbigt lukket til fredag d. 3. april. 

Men, når der igen er åbent, vil vi fortsat sidde ved langborde efter matcherne, da det giver den bedste 
stemning til glæde for os alle. Vi placerer os, så vi spiser sammen i den bold, vi lige har spillet.   

 
 

Ny bank 

Vi har skiftet bank, da vores konto indtil nu har været knyttet til kassererens CPR nummer som en privat 
konto. Bestyrelsen har besluttet, at det ikke er hensigtsmæssigt, og vi har derfor oprettet Simons Piger som 
forening med eget CVR-nummer 41072733. I forbindelse med omlægningen fik vi bedste tilbud på ny konto 
fra Arbejdernes Landsbank, hvorfor vi har flyttet kontoen dertil. 

 
 

Kontingent 

Årskontingentet er kr. 500,00, og det dækker alle turneringer, undtagen Skovturen og KIK match. 

Indbetaling bedes ske til Arbejdernes Landsbank reg.nr. 5317 konto nr. 0000247352. Husk endelig at opgive 
navn og DGU nr ved indbetalingen. Nye medlemmer bedes ligeledes sende en mail til 
simonspiger@gmail.com med oplysning om, at kontingentet er indbetaling, navn, adresse, mailadresse, 
mobil nr. DGU nr. samt fødselsdato og årstal. 
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Særlige datoer gennem sæsonen – sæt allerede nu krydser i kalenderen.  

 
Skov Tur 

Der er skovtur i weekenden den 6.-7. juni. På opfordring 
under generalforsamlingen, skulle skovturen gå til en klub 
ikke for langt væk, og det skulle ikke være en forudsætning, 
at man spillede med begge dage. Derfor går Skovturen i år 
til Woodlands i Sverige – kun ca. 1 time fra Kvistgård. Vi 
arrangerer turnering både lørdag og lørdag-søndag. Så vi 
håber flere vil have mulighed for at deltage. Det er både 
hyggeligt og sjovt at være med på disse ture, og vi får 
mulighed for at lære hinanden endnu bedre at kende. 
Vi mangler stadig prisen for deltagelse en dag, som vi 
snarest nævner under eventet, men ved begge dage incl 2xgreenfee, middag og morgenmad søndag  
samt overnatning, koster det dkk 1.850,00.  
Meld dig også gerne til, selvom du ’kun’ deltager om lørdagen, og skriv besked til simonspiger@gmail.com, 
så holder vi styr på fordelingen.  

Tilmelding under events.   

 
Sankt Hans  

I år falder Sankt Hans på en tirsdag, og erfaringen siger os, at mange mennesker har særlige aftaler omkring 
denne aften. Bestyrelsen  holder fri og der er ikke arrangeret sponsor eller matchleder netop denne dag, 
men I er naturligvis stadig velkomne til at spille sammen alligevel. Det er muligt, at Lakeside arrangerer 
noget særligt, men det ved vi endnu ikke. 

 

Sommerferie 

Fra 8. – 31. juli holder Simons Piger sommerferie, men det er stadig muligt at spille sammen på tirsdage 
som vanligt. Dog uden sponsorer og turneringsledere. Sidste år var Ingrid Bom og Helle Kruse så søde at 
arrangere en fantastisk Sommergolf i de uger. Hvis nogen har lyst til at gøre det i år, vil det være virkelig 
dejligt. Ellers gem scorekortene, så uddeler bestyrelsen efterfølgende en præmie til de bedste. 

   

 

Pink Cup  

Vi har besluttet at have Pink Cup i år. Det er søndag den 2. august. Sussie Eriksen er tovholder, og Sussie 
vender tilbage med yderligere informationer, når vi nærmer os dagen. Hun får helt sikkert brug for 
hjælpere. 
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Drengene-mod-pigerne 

Vi gentager succesen fra sidste år. Lørdag den 26. september afholder vi turnering ’pigeklubben mod 
herreklubben’, inkl. et brag af en fest om aftenen. Sidste år arrangerede vi piger turneringen, i år arrangerer 
herrerne. Det har vi selvfølgelig store forventninger til, og vi håber, det bliver lige så hyggeligt som sidst. 
Træn intenst op til dagen, så vi kan banke drengene:-).  

 

Afslutningsmatch  
Når vi træder ind i oktober, nærmer vi os også sæsonens afslutning. Vi spiller afslutningsmatch fredag den 
2. oktober med festmiddag i Lakeside restautant om aftenen, og vi lukker helt ned for sæsonen tirsdag den 
6. oktober, hvor vi spiller Texas Scramble og slutter af med årets generalforsamling. 

 

Præsentation af bestyrelsen 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skulle I savne yderligere informationer, end dem vi har givet, eller har spørgsmål, håber vi at høre fra jer på 
simonsiger@gmail.com, i Facebook gruppen eller ved at I siger det til os, når vi ses i Kvistgård. 

Vi ser frem til en skøn sæson, og håber på masser af godt humør, sol og dejligt vejr. 

På glædeligt gensyn. 

Kærlig hilsen Bestyrelsen 
Simons Piger 

 

 

På følgende sider finder I oversigt over årets sponsorer og spilleplanen, som den ser ud i skrivende stund. 
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Vi siger tak til vores sponsorer 
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Spille plan pr. 15. marts. 

 

 

 

2020

Dato Tid Spilleform Sponsor Ansvarlig
Marts/April

31-mar 14:30 - 16:30 9 Huller, 3 Jern + Putter Proshoppen & Lakeside Bane A - Helle/Hanna
07-apr 14:30 - 16:30 12 Huller stableford/Prøvematch Pierre Fabre/Avéne Anne Harild Abildstrøm
14-apr 14:30 - 16:30 12 Huller stableford/Prøvematch Hob Nob Gitte
21-apr 14:30 - 16:30 18 Huller Stableford, Tællende GT Hair Charlotte/Gitte
28-apr 14:30 - 16:30 18 H. Slagspil med begrænsning Under Amour Birgitte Bruun

Maj
05-maj 14:30 - 17:00 18 Huller Stableford, Tællende Goodlooks Skønhedsklinik Hanna
12-maj 14:30 - 17:00 18 Huller Stableford, Tællende Copenhagen Destillery Charlotte
19-maj 14:30 - 17:00 Flagspil Helle & Catrine Hanna
26-maj 14:30 - 17:00 18 Huller Stableford, Tællende Haveselskabet Charlotte/Gitte

Juni
02-jun 14:30 - 17:00 Pink Ball L'Oreal Dorte Gram

6-7 jun Skovturs Weekend, Woodlands i Sverige
09-jun 14:30 - 17:00 18 Huller Stableford, Tællende ShapeHouse Hanna
16-jun 14:30 - 17:00 18 Huller Stableford, Tællende Farumhus Helle
23-jun 14:30 - 17:00 18 Huller Stableford, Tællende SANKT HANS, Frit spil
30-jun 14:30 - 17:00 Snore Turnering Champagne Universet Hanna

Juli
07-jul 15:30 - 16:30 18 Huller Stableford, Tællende Lakeside Restaurant
14-jul 15:30 - 16:30 Sommer Golf 3 runder, løbende bedste
21-jul 15:30 - 16:30 Sommer Golf 2 - Ikke tællende matcher
28-jul 15:30 - 16:30 Sommer Golf Ansvar: xxxxxxxxxxxx

August
02-aug Gun kl. 09:00 Pink Cup Sussie
04-aug 14:30 - 16:30 18 H. Slagspil med begrænsning Skodsborg Kur & Spa Heidi/Adalena
11-aug 14:30 - 16:30 18 Huller Stableford, Tællende Perch's Tea Charlotte/Reduceret GF
18-aug 14:30 - 16:30 18 Huller Stableford, Tællende Danbolig Birgitte Bruun
25-aug 14:30 - 16:30 18 Huller Stableford, Tællende Bolia Hanna

September
01-sep 14:30 - 16:07 18 Huller Stableford, Tællende Holte Vinlager/Hørsholm Annette Barntved
08-sep 14:30 - 16:00 18 Huller Stableford, Tællende Trademade Cosmetics/Hérmes Heidi Juel Berg
15-sep 14:30 - 16:00 15 Huller Stableford Gosh/Bolette Tjellesen Sussie
22-sep 14:30 - 15:30 15 Huller Stableford Pure Cashmere Hanna
26-sep Gun kl. 11:00 Drengene mod Pigerne inkl. Fest Bane AB - HK Ansvarlig
29-sep 14:30 - 15:30 12 Huller Stableford Meny Hørsholm/Dalgaard Heidi Juel-Berg

Oktober
02-okt Gun kl. 14:00 Afsl match18 H Stableford Bane AB

06-okt Gun kl. 16:00 9 Huller Texas/Generalforsamling 9 Præmier Nødvendig/Hold Bane A - Helle & Hanna

Bestyrelsen anbefaler at man støtter og bruger sponsorer i det omfang
det er muligt. Støt dem der så velvilligt støtter os ! Forbehold for ændringer


