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Kære Golfavisen-Fyn, 

  

Afslutningsmatch lørdag den 3. oktober 

En god golfsæson er ved at slutte, det vil vi i Langelands Golf Klub fejre med en afslutningsmatch lørdag 

den 3. oktober. Vi spiller en scrambel match, med gunstart kl. 14.00, der vil være velkomst og 

orientering kl. 13.30. 

Der vil efter matchen ca. kl. 18.30 være spisning , hvor ikke spillende gæster er meget velkommen. Der 

vil i løbet af aftenen være præmieuddeling for dagens match, Tirsdagsmatchen og udnævnelse af Årets 

Frivillig. Vi vil som noget nyt i år bruge denne lejlighed til at hædre vores klubmestre i såvel slag- som 
hulspil. 

Kom og vær med til at tage afsked med en god sæson, vi lover masser af hygge og der bliver sikkert 



fortalt mange gode golfhistorier. Prisen for at deltage er 200 kr. uanset om du spiller med eller kommer 

som ikke spillende gæst. Tilmelding på Golfbox eller den i klubben fremlagte liste. Tilmeld dig hurtigst 
mulig (af hensyn til bestilling af mad), men senest torsdag den 1. oktober kl. 17.00. 

 ______________________________________________________ 

  

Klubmestre i Hulspil 

I weekenden den 19. og 20. september blev der afholdt klubmesterskaber i hulspil. En fantastisk 

weekend med meget godt golfspil, og ikke mindst en "Hole in one" på hul 12 udført af Rasmus Sloth, 
var en god oplevelse.  

Vinder i damerækken blev Lone Bendix foran Susanne Jørgensen 

Vinder i herrerrækken blev Peter Bager foran Mark Stenberg. 

 

 De glade vindere Peter Bager og Lone Bendix 



______________________________________________________ 

  

Betaling af kontingent 

Som det blev meddelt på den seneste generalforsamling, vil der med kontingentopkrævningen for 2016 blive pålagt 
et administrationsgebyr, såfremt kontingentet ikke er tilmeldt betalingsservice. 

Du kan tilmelde din betaling til betalingsservice via netbank eller gå ind i din lokale afdeling medbringende følgende 
oplysninger: 

PBS nr.: 03884538 

Deb.gr.nr.: 00001 

Medlemsnr. (dit mdlemsnr. i LGK, men uden foreningsnr. 132) 

_________________________________________________ 

  

  

  

  

 

   

  


