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Baneskift  

 

 

 

Mandag den 6. februar, skifter vi fra at spille Ådalen og Skoven til at spille 

Sletten og Ådalen 
 

  

Fejl i handicapstatus  

 

 

I forbindelse med regulering af handicap, Klubhandicap/EGA Handicap for 

2017, har der desværre været fejl i systemet. 

Læs nedenstående fra besked fra Golfbox: 
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Du har tidligere modtaget en mail om at dit handicap ikke bliver reguleret i 

forbindelse med årsrevision. Det skyldes, at der ikke er et tilstrækkeligt antal 

tællende scores i dit scorearkiv. Reglerne siger, at man skal have minimum 4 

tællende scores i den seneste sæson, samt minimum 8 tællende scores 

indenfor de seneste 2 sæsoner. 

 

Da du ikke opfylder dette krav burde din handicapstatus være blevet ændret til 

Klubhandicap. Det blev den ved en fejl desværre ikke, men det har vi nu rettet 

op på. Din handicapstatus er derfor nu Klubhandicap. Det betyder at der måske 

er enkelte turneringer, du ikke kan deltage i, før du igen opnår et EGA 

Handicap. Dette kan du nemt gøre ved at indlevere 3 tællende scores (EDS 

eller turneringsrunder). Herefter vil handicappet automatisk skifte status til EGA 

Handicap igen. Læs evt. mere om genetablering af EGA Handicap her. 

 

Er der spørgsmål til dette, kan de rettes til Kim Meyer, Ordens, regel og 

handicapudvalget på choko@mil.dk 

   
 

Oprensning af banens søer  

 

 

Flere af søerne på banen, har i 

længere tid været kraftigt tilgroet, 

derfor er disse nu renset op. 

Se lidt video herom, på dette link 

https://youtu.be/TJdMZV6RLzk  

 

Årets første hold til golfkørekort  

 

 

Kender du nogen som du vil dele golfens glæder med, så er det nu tid til opstart 

af første hold, til at tage golfkørekortet. 
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Så tag endeligt fat i dem, eller videresend dette nyhedsbrev  til dem, så vi kan 

få godt gang i medlemsrekrutteringen. 
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