
 

Dameklubbens nyhedsbrev marts 2021 

 

Dameklubben åbner sæsonen 7. april 2021 med Kick Off 

En frisk sæson står for døren, og som altid er dameklubben – Linksgrevinderne – klar til at 

hilse på nye og gamle medlemmer. Pga. Corona kan vi ikke holde åbent hus, men søndag den 

21. marts 2021 kl. 14 og 15 vil nogle fra bestyrelsen være til stede udenfor ved 

træningsområde/klubhus og være klar til 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. 

Dameklubben spiller om onsdagen og har spærrede tider i golfbox hver onsdag formiddag kl. 

9.00 til 10.30 (hvor de tidligste tider er forbeholdt 18 huller) og onsdag eftermiddag kl. 16.20 

til 17.30. 

 

Indmeldelse og kontingentbetaling i Golfbox 

Tilmelding/indmeldelse og kontingentbetaling kr. 300,00 via Golfbox.  

Gå ind på Golfbox.dk, vælg ”Klubturnering” - Januar og vælg derefter ”Dameklub 

medlemskab 2021”. Du skal være tilmeldt og have betalt senest 1. april for at kunne nå at 

deltage i vores første Kick Off den 7. april. 

 

Den kommende sæson 

Kick Off-turneringer: Vi fortsætter i den kommende sæson med vores månedlige Kick Off-

turneringer. Vi lægger ud 7. april og fortsætter til og med 6. oktober. Vi spiller 9 huller om 

eftermiddag, bortset fra juli og august, hvor vi spiller 18 huller. Som altid er der fine præmier 

at vinde for de dygtige/heldige. 

Vi forsøger under nødvendig hensyntagen til coronarestriktioner at lave gunstart, men 

hold øje med golfbox og www.linksgrevinderne.dk for detaljeret information. 

http://www.linksgrevinderne.dk/


 

Fælles træning for dameklubben: Vi fortsætter fællestræning  med Axel - 1 time for 40 kr., 

der skal være min. 4 og max 10 damer pr. lektion. Det bliver 6 tirsdage kl. 10-11 og 6 

torsdage kl. 17-18 fordelt i april, maj, juni. Tilmelding i golfbox under kurser, betaling på 

dagen i cafe/sekretariatet og tilmelding er bindende 3 dage før. Første gange er 13. og 15. 

april. 

Invitationer: Brøndby golfklub har inviteret til en light-version af Solheim Cup hos dem den 

30. maj, der kommer mere information. Se på hjemmesiden hvor nye invitationer bliver lagt 

ind. 

Pink Cup: Pink Cup, hvor vi støtter kampen mod brystkræft, turneringen spilles 6. juni. 

Venskabskamp mod Hedeland: Hedelands Teesdagsdamer kommer på besøg i Greve i år til 

vores efterhånden traditionsrige venskabelige dyst. Vi spiller mod Hedeland 9. juni. 

 

Husk hjemmesiden  www.linksgrevinderne.dk. Her kan du se resultatet for Eclectic, 

orientering om Kick Off, invitationer fra andre klubber, Pink Cup, hvem er bestyrelsen og 

meget mere. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.linksgrevinderne.dk/

