
 

NYT FRA OLD TIMERS nr.15  
 6. november 2021 

 
Kære Old Timere, 

 
Så kom vi i gang med vintergolf.  

Men inden da havde vi en dejlig sommerafslutning med 73 deltagere. 

Her fejrede vi årets Old Timere. Stort tillykke til Ian Hollins, som blev årets Old Timer på 18 huller 

og til Henning Myhre som vinder af 9 hullers matchen.  

Tusind tak for en dejlig sæson, hvor vi igen måtte være sammen. Også tak for den fine opbakning, 

der er til vores sammenkomster. 

 

JULEKAFFEMIK 

Onsdag den 24. november kl. 13:00 afholder vi Julekaffemik med gløgg, æbleskiver og banko. Det 

koster intet at deltage, bortset fra køb af bankoplader.  

For at deltage SKAL man være medlem af OT Vintergolf og man SKAL tilmelde sig via Golfbox. 

Tilmelding til arrangementet er nu åben og kan ses i Golfbox under klubturneringerne i november. 

Sidste frist for tilmelding er mandag 22. november kl.12:00. 

Ønsker man at deltage i bankospillet, så koster en plade kr. 10, som købes på dagen. Man kan 

købe så mange plader, man ønsker. Man kan betale med Mobilepay eller kontanter. 

Der bliver i alt 4 almindelige spil med fine præmier til 1 række, 2 rækker og fuld plade. Vi slutter af 

med et ekstra spil, hvor ”last man standing” vinder. 

Vi håber rigtig mange vil deltage. 

 

VINTERGOLFTURNERINGEN 

Vi er lige nu ca. 75 tilmeldte, og der er masser af plads til flere. Husk at vi i november spiller efter 

sommerreglerne. Reglerne kan ses på OTs opslagstavle og på hjemmesiden. Husk tilmelding i 

Golfbox, hver uge til ugeturneringen. 



I forbindelse med overgangen mellem sommerturneringen og vinterturneringen er der desværre 

opstået et problem. OTs fortrinstidspunkter var desværre ikke blevet oprettet korrekt i 

tidsbestillingen i Golfbox. Dette har betydet at alle og enhver kunne booke tider i onsdags og til 

næste onsdag. Turneringslederen beklager dette meget. 

Problemet er nu rettet og fremover gælder, at OTs Vintermedlemmer har fortrinsret til at booke 

tider hver onsdag mellem kl. 9-11. Dette gælder for onsdag 17. november og alle onsdage 

fremover til 31. marts 2022. 

Ønsker du at tilmelde dig vinterturneringen og vinterarrangementerne, sker det ved hurtigt at 

indbetale kr. 75,- til OTs bankkonto 5325-0000244982. Husk tydelig angivelse af navn og 

medlemsnummer. 

 

VINTERBANEN 

Som tidligere nævnt, ved årsafslutningen og i reglerne for vinterturneringen, skal vi fra 1. 

december spille på en ny vinterbane. 

De sidste brikker er ved at falde på plads for, hvordan den skal se ud, og hvordan vi skal spille.  

Vi forventer at udsende et nyhedsbrev til deltagerne af vinterturneringen i starten af uge 46, hvor 

alle detaljer og regler vil fremgå. 

 

Mange hilsner  
OT udvalget. 
 

Gå til OTs hjemmeside Klik her 

 

http://www.old-timers.dk/

