
 

 

 

 

 

 

 

Kvistgaard, den 11. april 2021 

Kære Simons Piger 

Så har vi taget hul på sæsonen, og selvom de første uger går med corona-matches uden det 19. hul, er det 
så hyggeligt at mødes igen. 

En ekstra fornøjelse i år er, at vi har fået 11 helt nye medlemmer i klubben, så en helt særlig velkomst til 

Anette Alsen 
Bettina Bang 

Lise Bang Andreasen 
Hanne Bak 

Helle Granhøj 
Birgitte Holten 
Mette Krogh 

Karin Lundgren Søvsø 
Line Klavstrup Mathiasen 

Lisa Nyegaard 
Katarina Høltermand 

 

Vi glæder os til at spille golf med jer og vi håber, I vil befinde jer godt i Simons Piger! 

Desværre har vi i år også sagt farvel eller på gensyn til et par stykker, som enten holder en pause eller er 
flyttet helt. Det drejer sig om Inge Keil, Irene Irholt, Carina Strand og Elsebeth Borch.  

Men - alt i alt betyder det, at Simons Piger nu har 80 medlemmer!  

 

 



Spilleplan 

Fordi vi er blevet så mange i Simons Piger, og vi gerne vil gøre lidt ekstra ud af at ’samle op’ på månederne, 
har vi aftalt med A/S’et, at vi den 25. maj og den 29. juni spiller med gunstart.  

Begge dage kl. 15:30.  

Mere information om tilmelding og afvikling følger, når vi nærmer os. 

De to datoer samler vi også op på den aktuelle måned således, at der vil være præmie til månedens bedste 
spiller i hver række. Altså 3 priser i alt. Det betyder, at hver måned har en helt særlig sponsor. 

Månedssponsor i maj er Iben Tinning 

Vi satser på, at vi kan samles i Lakeside fra og med den 11. maj. Holder det stik, vil der også være 
ugesponsorer fra den dag næsten alle tirsdage gennem sæsonen. Vi har rigtigt mange gode sponsorer med i 
år, se plakaten i glasskabet ved indgangen til klubben og kig ind på simonspiger.dk.  

I maj og juni har vi foreløbigt også fået udvidet vores ugentlige tee-off tider til at være fra kl. 14:30 – 16:52. 

 

Ugesponsorer i maj 

11. maj Nybo Planteskole  

18. maj Schrøder Fredensborg  

25. maj Shape House 

 

 

18 huller – eller 9 huller  

Fra tirsdag den 20. april lyder spilleplanen på 18 huller hver tirsdag, men kan du ikke gå 18 huller enten 
fordi fysikken ikke er til det, eller fordi der er travlt i livet omkring dig, har du selvfølgelig muligheden for at 
nøjes med 9 huller.  

Det er blot vigtigt, at du planlægger det således, at du er med i en bold med flere medspillere, så ikke du 
efterlader en spiller alene ved 10. hul. Det er også vigtigt, at du får gjort dit scorekort op efter de første 9 
huller og afleverer det til en af dine medspillere, så vedkommende kan sørge for, at det bliver afleveret 
efter runden. Det er ’bolden’, som er ansvarlig for, at der afleveres scorekort. 

Men du skal ikke blive helt væk, fordi du ’kun’ kan gå 9 huller:-) 

 

DGU-reglerne  

Så er der den om reglerne, de pokkers svære golfregler. Nogen har spillet i 
mange år og har rigtigt godt styr på det hele, og andre har spillet i færre år 
og hænger godt i for at få dem alle på plads.  

Ét er et søkort at 
forstå, et andet, skib at 
føre. 



I vil opleve, at der gennem sæsonen efter nogle af runderne ligger quizspørgsmål eller samtalekort omkring 
golfreglerne på bordene i restauranten.  Brug dem til at tale om reglerne, så vi hjælper hinanden med at få 
de forskellige regler på plads. 

Trænger reglerne til en ’opfriskning’ eller er du stadig ved at lære dem, er det en god ide at downloade dem 
som app. Besøg https://www.danskgolfunion.dk/artikel/golfreglerne-som-app og indtast dit mobilnummer, 
hvorefter du får tilsendt link – eller gå selv direkte i App Store eller Google Play.  

På www.danskgolfunion.dk ligger også forskellige andre tilbud som videoer, quiz m.m.  

Det anbefales endvidere at købe de to små bøger med golfreglerne. De fås i 
Proshoppen. 

Sidst, men absolut ikke mindst, skal vi selvfølgelig bruge og hjælpe hinanden på 
banen. Det er også det, en fælles klub handler om. 

 

 

 

 

 

Pink Cup 

Hanna Skov og Sussie Eriksen står bag årets Pink Cup, som skulle afvikles den 4. juni. Desværre ser de sig 
alligevel nødsaget til nu enten af udsætte til efteråret eller helt aflyse grundet corona situationen. De sikrer 
selvfølgelig tilbagebetaling til de af jer, som allerede har nået at indbetale kontingent.  

Beslutning om afvikling eller ej tages også i samråd med Simons Piger og A/S, og I hører naturligvis 
nærmere, når der er en afklaring. 

 

Order of Merit – ‘Iben Tinning Trophy’ 

Fra tirsdag den 6. april er vi begyndt at tælle pointene til Order of Merit turneringen ’Iben Tinning Trophy’. 
Alle fremmødte får hver tirsdag 2 point, og de 4 bedste i hver række tildeles placeringspoint. 

Når sæsonen er gået, vil Iben Tinning gå 9 huller i en 4-bold med de 3 bedst placerede i hver række. 

Undervejs ved månedsmatcherne (sidste tirsdag i hver måned) giver vi en mellemtid, så I alle ved, hvor I 
ligger placeret. Resultaterne vil også blive lagt op på hjemmesiden www.simonspiger.dk. 

 

 

 

Det var alt for denne omgang. På gensyn i Kvistgaard. 

De bedste hilsner  

Bestyrelsen, Simons Piger 

https://www.danskgolfunion.dk/artikel/golfreglerne-som-app
http://www.danskgolfunion.dk/
http://www.simonspiger.dk/

