TAK!

Tak til HCA Golf.
Vi var 20 golfere i akrediteringscentret ved cykelløbet d. 3 februar. Vi
tjente 10000 kr. til golfklubben. Det blev besluttet at dele med Castor. Tusind tak for 5000 kr.; - også tak til dem der har doneret individuelt. Hvis
der nogle der går rundt med en skilling i lommen, de kan undvære uden at
gå fallit, kan der stadig støttes på mobil pay nr. 20161399, I skulle bare
vide, hvor det varmer mit gamle hjerte.
Endnu engang tusind tak for støtten.
Hilsen
Erik Hansen

FRA FORMANDEN (også udsendt på mail)
Kære medlemmer
Sikke en vinter vi har haft – ja nærmest lidt forårsagtigt, med god mulighed for at spille golf – dejligt at vi kan
udnytte kontingentet hele året. ;-)
Men vi nærmer os sæsonstart, og derfor lidt praktisk info:
Husk generalforsamling tirsdag d. 12 marts kl. 19 på Bogense Hotel – mulighed for spisning kl. 18 ved tilmelding direkte til hotellet, pris 125kr.
Søndag d. 24 marts kl. 09 – 13 har vi vores årlige ”nu rydder vi op og gør klar” dag – vi skal igen have samlet
grene m.v., trimmet bunkers og lagt river i, stole og borde skal frem på terrasser. Vi har brug for en masse frivillige, der har lyst til en hyggelig formiddag, hvor vi slutter med lidt godt at spise og drikke, hvor FG er vært. TILMELD dig ved at skrive til tilmeld@hcagolfklub.dkeller retur på denne mail. Husk at deltagelse kvalificerer allerede nu til medhjælpermatchen i efteråret. ;-)

Søndag d. 31 marts – ugen efter – er vi så allerede klar til officiel sæsonstart med den traditionsrige Nordfyns
Bank Åbningsmatch – husk tilmelding i golfbox..
Søndag d. 28 april har vi golfens dag/inviter en ven – reserver allerede nu dagen, inviter en ven med, og
tilmeld jer på tilmeld@hcagolfklub.dk – husk at angive dit navn og medlemsnr + din vens navn. Program følger
snarest… Vi fortsætter tilbud om startpakke for 3 mdr. med undervisning og golfkørekort for 500kr ved tilmelding på dagen.
Husk i øvrigt, at I også i 2019 har mulighed for at spille en runde golf med en ven, der kunne tænke sig at se hvad
det hele går ud på – reglerne kan I finde i inforummet, hvor der også står flag, som I skal have med på runden.
Vi vender snart tilbage med mere info om årets forløb i klubben og på banen – bl.a. samler vi de ansvarlige for
klubber i klubben og turneringsudvalg til infomøde om praktiske ting.
Med venlig hilsen & på bestyrelsens vegne
HCA Golfklub
Niels Andersen (formand)
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KLUBLOKALET ER OPTAGET
SØNDAG DEN 10. MARTS KL 11 – 15
PGA. ”SUPPESPISNING”.
HILSEN BESTYRELSEN
SUPPEGOLF 10. MARTS

Ih hvor vi håber på godt vejr!
Tilmeld dig på tilmeld@hcagolfklub.dk senest den 5-3-2019
Skriv navn og hcp.
Og mød så op på dagen ved info-rummet senest kl 10.45 med dit scorekort.
Der spilles 9 huller Stableford m 4 valgte golf jern, og bagefter hygger vi os i klubhuset med en god gang vintersuppe og præmieoverrækkelse
Pris: 80,- kr

Du betaler på dagen.

Tilmeldingen er bindende efter den 2-3!
VENLIG HILSEN BESTYRELSEN

REGELVANDRING

Lørdag den 23. Marts
kl. 10.00 – 11.30
Så er det tid til at få repeteret de gældende regler og faldgrupper. Sammen med en af klubbens regelundervisere
går vi et par huller og drøfter regler i praksis. Få pudset din viden om dropregler ved areal under reparation,
strafområder, uspillelig bold, bunkers osv.
Arrangementet begynder kl. 10 ved klubhuset.
ALLE ER VELKOMNE
NORDFYNS BANK ÅBNINGSTURNERING SØNDAG DEN 31. MARTS

Turneringen er en partner-turnering, der spilles i en samlet parrække og parrene sættes sammen så det samlede
handicap bliver så ens holdene imellem, som muligt.
Betaling foretages ved afhentning af scorekort, som skal være afhentet ved klublokalet senest kl. 09.30
Turnerings-fee er kr. 100,00 + evt. spisning til kr. 100,00.
Der er en kort information kl. 09.35. Der er gunstart kl. 10.00.
I øvrigt henvises til klubbens turneringsbestemmelser der kan ses på klubbens hjemmeside.
Turneringen er en lukket turnering for medlemmer af H.C. Andersen Golfklub.
Nordfyns Bank uddeler 3 bolde ved afhentning af scorekort.
Præmie til de 6 bedste par.
Der er præmie til nærmest flaget på hul 2 og hul 18.
Tilmelding er åben I golfbox, hvor der I øvrigt kan læses mere om turneringen.

Igen i år har vi fornøjelsen af at have

som turneringens sponsor
Turneringsudvalget

HCA G3

Vi har haft en måned med blandet vejr, og dermed også stor variation i antallet af fremmødte. En enkelt onsdag
var der kun 6 golfere, der alle spillede 18 huller - onsdag den 13.02 var vi 20, der spillede i fint næsten forårsagtigt
vejr 😎🌞.
Vi glæder os til, at vi igen skal til at spille stableford turneringer. Vi starter den 3. April.
Husk at indbetale kontingent senest den 15. Marts, se mail fra Peter Bay.
Mange hilsner og på gensyn til en ny sæson i G3.
Mogens og Susanne
MANDAGSPIGERNE

Mandagspigernes golfsæson begynder mandag den 1.april kl. 16.00 (mødetid kl. 15.45 ved Info-rummet).
Vi skal denne mandag spille Texas Scramble. Alle kvindelige medlemmer af HCA Golfklub er meget velkomne. Vi
spiller 9 huller og slutter af med hygge i klubhuset og information om kommende sæson.
Aktivitetskalenderen for sæsonen er under udarbejdelse og vil snart være at finde på Mandagspigernes hjemmeside, hvor der også er andre nyttige informationer om os. Aktiviteter, som kan nævnes er:
-

de årlige turneringer mod Torsdagsherrerne og Koldingtøserne

-

vi skal også spille ”ud af huset”. Vi håber, det kan blive på Vestfyns Golfklubs bane ved Glamsbjerg (greenfee betales af klubkassen).

-

Selvfølgelig skal vi også på weekendtur i september, men mere om det, når det er endelig planlagt.

Den 1. mandag i måneden vil vi som vanligt spille forskellige holdspil over 9 huller med efterfølgende spisning.
Den sidste mandag i måneden tæller vi puts på green.
Vi glæder os til at se rigtig mange piger møde op til spil den første mandag.
Medlemsskabet af Mandagspigerne koster 400kr. og indsættes på konto i Fynske Bank, reg.nr. 6858, kontonr.
1022586 den 1. april.
Er du ny, kan du spille et par gange uden beregning for at se om medlemskab, er noget for dig.
Vi ses
Bestyrelsen for Mandagspigerne
HERREKLUBBEN

Herreklubben vil gerne have nye medlemmer.
Opstartsturnering lørdag den 23/3, mødetid 12:30 og gunstart kl. 13:00.
Husk tilmelding i Golfbox senest fredag den 22/3 kl. 12:00. Det bliver en stableford match fra gul teested og med

efterfølgende præmieuddeling, information om den kommende sæson og mulighed for indmelding i herreklubben. Det gratis at deltage i matchen. Sponsor for turneringen er Bogense Kræmmermarked.
2019 sæsonen.
Du kan se vores program for 2019 sæsonen inde på www.hcagolfklub.dk, hvor du vælger Klubber og så Herreklubben. Programmet vil også blive ophængt i inforummet på Herreklubbens tavle. Er du interesseret i at være
med i Herreklubben, skal du blot møde op om torsdagen ved puttegreenen (1. teested) ca. 10 minutter før vi spiller ud.
Kontingent
Det koster det kun 400 kr. for en hel sæson, alternativt kan du indbetale 50 kr. pr. gang du spiller med på konto
0924 4376344797 (ved indbetaling husk medlemsnummer og spilledato).
Årets weekendtur i Herreklubben.
Reserver allerede nu weekenden den 6. og 7. juli. Vi regner med at overnatningen bliver på Hotel Aa Mølle ved
Mariagerfjord, hvor vi spiller to baner i nærheden én lørdag og én søndag. Prisen er ca. 1.250 kr. pr. mand ved
overnatning i dobbeltværelse.
Gennemgående holdhulspilsmatch.
I år laver vi en holdhulspilsmatch med 2 på hvert hold, som afvikles i et cupsystem. I finder selv den makker, som
I gerne vil spille sammen med. Matchformen er fourball high and low og I aftaler selv tid, bane og teested, dog
således at man får et tidsrum på ca. 1 måned til at få kampen afviklet i cup systemet. Det koster 50 kr. pr. mand at
deltage.
JUNIORAFDELINGEN

Juniorafdelingen tyvstartede sæsonen lørdag den 23. februar, hvor vi var ”ude af huset” og spillede simgolf i
Odense. Det er en meget anderledes måde at spille golf på, men vi hyggede os et par timer og alle nåede at få point på tavlen. ☺
VIGTIGE DATOER i marts/april:
10/3 kl. 10.45:

SUPPEGOLF; - også for juniorer, men på Par 3 banen
Vi spiser sammen med de voksne. (Læs mere info ovenfor)

23/3 kl. 9.30:

Kort opstartsmøde børn og forældre om den kommende
sæson. Jeg håber på, at alle kan komme den dag.
Spillende forældre kan godt nå regelvandringen kl. 10, da vi begynder med det vigtigste. ☺

6/4 kl. 10:
Jeg glæder mig til at se jer alle igen.
Marianne

Juniortræning begynder

PARMATCH

Så nærmer vi os vores åbnings match - det bliver FREDAG DEN 5. APRIL og vi mødes som altid ved klubhuset
kl. 15.00.
HUSK tilmelding på Golfbox, senest tirsdag den 2. april.
Allerede nu kan man skrive sig på.
Er der nogle der ved det kan være svært at nå til udspil kl. 15.30, så giv os en melding om det, så finder vi en løsning.
Både Lisbet (tlf. 20151825) og jeg (tlf. 24409944) kan nås enten ved at ringe elle sende en sms.
Vores afslutnings match bliver fredag den 27. september.
Vi glæder os til at se "gamle" som nye par.
Lars, Lisbet, Tonny og Karen
RESTAURANTEN

Alle klubmedlemmer får en velkomstdrink med i prisen.

