
 

NYT FRA OLD TIMERS 

Nr. 4 d. 7.5. 2022 
Kære Old Timers. 

Så er der lidt information fra bestyrelsen. 

D. 18. maj skal mange af os jo på skovtur til Sydsjællands golfklub, Mogenstrup. 

Vi mødes i klubben kl. 7.00, hvor vores chauffør, Brian står klar til at hjælpe med 
at pakke bags og vogne. 

Kl. 7.30 er der afgang. I bussen vil der være en sandwich og en vand. Desuden 
bliver der serveret kaffe og en lille en til halsen. 

Tilmelding til Skovturen er nu lukket i Golfbox da bussen er fuld. 

Vi Ses Dag. 
Onsdag d. 1. juni skal vi igen mødes til en hyggelig runde og samvær. 

Vi spiller en mixturnering, hvor herrerne spiller fra tee 51 og damerne spiller fra 
tee 56. 

Kl. 13 spiser vi dejlig mad, og uddeler præmier til vinderne af dagens konkurrence. 
Sidste frist for tilmelding er mandag d. 30. maj kl. 12. 

Tilmelding i Golfbox, og indbetaling på OT´s bankkonto. 5325-0000244982. 

Der kommer yderligere information i næste uge 

Ryder Cup. 
Søndag d. 26. juni løber årets Ryder Cup af stablen. Der vil snart komme yderligere 
information om tilmelding. Der skal være 16 OT-deltagere på holdet. Vi håber I har 
lyst til at deltage i en hyggelig dyst mellem de fire klubber i klubben. 



Træning med Davies Golf 
Også i år vil det være muligt for Old Timers medlemmer at få træning af vores 
dygtige pro. Fra Davies Golf har vi fået følgende program, som vil strække sig over 
tre søndage: 

Program til søndags træning med Old Timers.  
Vi træner 1 1/2 time pr gang.  
Tid: 10-11.30  
Max 20 personer pr. gang  
Pris pr person 150 kr. for alle 3 søndage.  
Træningen til Old timers i Dragør Golfklub vil vi holde fokus på 3 forskellige områder.  
Træningen vil foregå på Putte green, Indspils område og Driving range.  
 
Datoer for disse træningspas er følgende:  
29/5 - Putte træning, lære og forstå længdekontrol og hvad der gør at jeg rammer den rigtige 
retning.  
12/6 - Indspil på indspil green ved P pladsen, formål er at forstå hvad golfkøllen kan og hvad der 
skal til for at slå høje slag med sandjern.  
3/7    - Driver træning på rangen, formål er og lære og slå op på bolden.  

 

Man skal tilmelde sig i Proshoppen og betale direkte til Proshoppen. Tilmelding vil 
være efter først til mølle-princippet 

Nyt på hjemmesiden - www.old-timers.dk 
Hvem spiller 9- eller 18-huller? 

Fra flere medlemmer har vi fået et ønske om, at man skal kunne se, hvem der spiller i 9- 
eller 18-hullersrække. Flere 18-hullers spillere, nye som gamle, har oplevet ikke at have 
en spilmakker til de sidste 9 huller. Derfor kan man nu under fanen ”Turnering” se en 
liste med 9- og 18-hullers spillere. Håber dette hjælper, når der fremover skal tidsbestil-
les. 

Ny fane ”Begivenheder” 

Herunder kan man finde nyt i forbindelse med vore specialarrangementer, såsom Vi Ses 
Dage m.m. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 


