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Kære Old Timer 
Så kom sommergolfen i gang. Desværre med rigtig dårligt vejr. Men fortvivl ikke, det skal nok blive 
godt igen. Her kommer lidt info omkring de to næste arrangementer: 

 

Skovtur til Mogenstrup 
Skovturen i år går til en rigtig dejlig parkbane. Sydsjællands Golfklub i Mogenstrup tager imod os: 

Onsdag 18. maj 2022. 

Efter corona-tiden vender vi i år tilbage til den fælles tur med bus. Men vi har desværre begrænset 
plads. I alt 50 personer i bussen, så derfor er der tilmelding efter ”først til mølle” princippet. Ved 
tilmelding kan du ønske at benytte en buggy. Det er for egen regning, og skal afregnes direkte med 
klubben. Prisen for en buggy er kr. 250,-.  Hvis du gerne vil have en person med i buggyen, så skriv 
det i bemærkningsfeltet ved tilmeldingen, så skal vi nok sætte jer sammen. 

Vi forventer afgang fra Dragør Golfklub ca. 7:30 og ankommer til Mogenstrup i god tid. Vi har 
baglæns gunstart ca. kl. 10:00, så der skulle være tid til at varme op og nå ud på hullerne. Der vil 
være fælles spisning ca. kl. 14:30. Samtidig med spisning vil der være præmieoverrækkelse til 
dagens dygtigste spillere. Vi håber at kunne være tilbage i Dragør senest kl. 17:30. 

Prisen for turen er kr. 400,-. Man SKAL tilmelde sig i golfbox og efterfølgende indbetale til OTs 
bankkonto 5325-0000244982.  

Sidste frist for tilmelding og betaling er torsdag 12. maj. kl. 23:00 

Flere detaljer kommer, når vi nærmer os. 

Tilmelding til skovturen er åben i Golfbox. 

 



 

VI SES DAG og 9 hullers mixturnering 
 

Sommerturneringens første Vi ses Dag bliver: 

Onsdag 27. april 2022. 

Som tidligere annonceret bliver Vi ses dagene i år afholdt med et sjovt spil om formiddagen og en 
fælles spisning kl. 13:00.  

Denne onsdag skal vi spille: Norsk Scramble. 

Det er en turnering, hvor man én gang på hvert hul skal kaste sin bold.  Kastet tæller ikke som slag. 
Reglerne kan ses på vores hjemmeside og vil også blive slået op på vores opslagstavle.  

OT’s fortrinstider vil være blokeret denne dag.  

Når man tilmelder sig, kan man vælge en tidlig eller en sen start. Så laver vi en startliste, som 
bliver offentliggjort mandagen inden. 

Middagen serveres kl. 13:00 og er denne onsdag:  Braiserede svinekæber i rødvin med rodfrugt-
mos, bønnesalat og rødbedesalat, samt rødvinssauce. 

Efter spisning vil der være præmieoverrækkelse til dagens og april måneds vindere. 

Prisen for dette arrangement er kr. 150,-. Man SKAL tilmelde sig i golfbox og indbetale til OTs 
bankkonto 5325-0000244982.  

Sidste frist for tilmelding og betaling er fredag 22. april. kl. 12:00 

Tilmelding til Vi ses Dagen er åben i Golfbox. 

 
 

Mange hilsner  

OT Udvalget. 

 

 


