
Dameklubbens nyhedsbrev  
februar/marts 2020 

 

Kom og mød dameklubben til åbent hus 15. marts kl. 15 

En frisk sæson står for døren, og som altid er dameklubben – Linksgrevinderne – klar til at 
hilse på nye og gamle medlemmer med et Åbent Hus-arrangement. 

Kom forbi søndag 15. marts 2020 klokken 15 i klubhuset – vi står klar med kaffe og boller og 
en snak om, hvad den kommende sæson byder på af spændende tiltag.  

ALLE er velkomne – også dig, der går og overvejer, om vi er noget for dig. Kom glad – vi 
glæder os til at hilse på dig. 

 

Indmeldelse og kontingentbetaling i Golfbox 

Som noget nyt foregår tilmelding/indmeldelse og kontingentbetaling i år via Golfbox. Det er 
vi meget glade for – det er meget nemmere for medlemmerne, og det letter 
medlemsadministrationen, og vi er fri for at rode med bankoverførsler og manuelle lister.  

Gå ind på Golfbox.dk, vælg ”Klubturnering” og vælg derefter ”Dameklub medlemskab 2020”. 
Du skal være tilmeldt og have betalt senest 20. marts for at kunne nå at deltage i vores 
første Kick Off den 1. april. 

 

Den kommende sæson 

Kick Off-turneringer: Vi fortsætter i den kommende sæson med vores månedlige Kick Off-
turneringer. Vi lægger ud 1. april og fortsætter til og med 7. oktober. Vi spiller 9 huller, 
bortset fra juli, hvor vi i år forsøger os med 18 huller. Og som altid er der spisning og fine 
præmier bagefter. 

Invitationer: Vi har fået fine invitationer fra andre klubber, blandt andet Haderslev og 
Korsør. Se invitationerne på hjemmesiden. Desuden har Brøndby spurgt, om vi vil komme og 
spille en light-version af Solheim Cup hos dem – det arbejder vi på at få mere info om. 

Pink Cup: Pink Cup, hvor vi støtter kampen mod brystkræft, kommer til at ligge i 
dameklubbens regi fremover. Det glæder vi os til – i år spilles turneringen 17. maj. 



Venskabskamp mod Hedeland: Hedelands Teesdagsdamer kommer på besøg i Greve i år til 
vores efterhånden traditionsrige venskabelige dyst. Vi spiller mod Hedeland 27. maj. 

 

Ny hjemmeside og nyt logo og ny mailadresse 

Vi har fået helt ny hjemmeside – den trængte ganske alvorligt til en make-over – adressen er 
den samme: www.linksgrevinderne.dk. Siden er nu også gjort mobilvenlig, så den fungerer 
på mobiltelefoner og ipads/tablets mm. 

Vi har også fået en ny mailadresse: linksgrevinderne@gmail.com  

Og endelig har vi fået et logo – se i toppen af siden. 

 

Mange hilsner – vi ses til en forrygende sæson 

Linksgrevinderne 
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