
 
 

Jubilæumsturnering ”Old Course” 

Søndag, den 16. september 2018 
 

Fra historiebøgerne: ”Endelig i juni 1988, var græstæppet så stærkt at man kunne spille på de 6 huller 

og ved den officielle baneindvielse, den 13-14. august 1988 kunne alle 9 huller benyttes. Man var nu 

nået op på 300 medlemmer”. 

Det er således 30 år siden, at klubbens første huller blev taget i brug. Det skal også nævnes, at det er 

15 år siden (august 2003) de sidste huller blev taget i brug, og dermed det nuværende anlæg.  

Vi vil gerne fejre indvielsen af klubbens første huller - for 30 år siden - med en jubilæumsturnering. Da 

der kommet mange nye medlemmer til efter 2003 har vi besluttet at vi spiller den ”gamle bane”, det 

vil sige de 18 huller, som blev spillet i perioden august 1990 (hvor der kom 9 huller mere til) -> 2003, 

så nogle medlemmer kan genopleve denne bane og andre prøve den for første gang (næsten, da der 

er ændret lidt på især teesteder og bunkers siden da). Den ”gamle bane” havde disse huller: 

Forni:  
Nord som vi kender den i dag (hul 1 – 9). 

Bagni: 
Hul 10 = Syd 1 

Hul 11 = Syd 7 

Hul 12 = Øst 2 gult(herrer) & hvidt(damer) teested til Øst 6 green. Det er således et par 3 hul. 

Hul 13 = Øst 7 

Hul 14 = Øst 8 

Hul 15 = Øst 9 

Hul 16 = Øst 1 

Hul 17 = Syd 8 

Hul 18 = Syd 9 

 

Program: 
 Kl.   7.30: Morgenmad i Golf Cafeen og briefing om den ”gamle bane” og dagens turnering 

 Kl.   8.15: Gunstart på den" gamle bane" 

 Kl. ca. 13.00: Frokost og præmieuddeling  

  

Det koster kr. 200,- at deltage pr. person som omfatter 

turneringsfee, morgenmad og frokost. Der er tilmelding via 

golfbox, max. 108 deltagere.   

 

Vi håber rigtig mange medlemmer vil deltage i dette 

jubilæumsarrangement. 

 

 



 
 

Hulforløb: 

 

 

Scorekort fra dengang: 
Der er ikke samme længde som dengang på alle huller. 

 


