
 

Vinder af HC´s Golf Mesterskab i 2021- Niels 
Bjerregaard –har mesterskabstrofæet stående  
på boghylden. 

Invitation til 

 HEMINGWAY  CLUB`s  GOLF MESTERSKAB  2022 
9-hullers match, individuelt. 

Fredag den 10.juni kl 8:30  

Vi inviterer herved til Hemingway Club Golf Mesterskab for medlemmerne af alle HC klubber. 

  

 

 

Vores golf-motto: 

Det vigtige er ikke, hvor 

mange slag du slår – men 

hvem du slår dem sammen 

med! 
   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Fredag den 10. juni 2022 i Kokkedal Golfklub, Kokkedal Allé 9, 2970 Hørsholm.               

Mødetid senest kl. 08:30, så vi kan nå at hilse på hinanden. 

Baglæns gunstart er kl. 9:00. – Max hcp 36. 

Betalingen er 400 kr. der dækker greenfee, frokost m 2 flotte håndmadder, 1 øl/vand og 

præmier.  For medlemmer af Kokkedal Golf er prisen 170 kr. 

Ved den fælles frokost er der præmier til de to bedste hold, to bedste individuelle spillere og 

tættest på hul.  Vi spiller de første 9 huller. Bedste individuelle spiller er Hemingway Club 

Golfmester 2022 med forpligtelse til at have statuetten stående fremme i hjemmet! 

Der er ikke 18 hullers spil. 

Vinderen af mesterskabet 2022 formodes at arrangere Hemingway Golf Mesterskab 2023 på 

Kokkedal Golf.  

Tilmelding og betaling : 

Golfbox klubturnering i Kokkedal: HC golfmesterskab 2022 
https://tourentry.golfbox.dk/?cid=3320835  

(buggy kan bestilles ved at kontakte klubben på 4576 9959. Begrænset antal er 9 stk. Der bliver samkørsel i 

tilfælde af overbooking.- Turneringen er en såkaldt ”lukket turnering” hvilket betyder, at du på mail får en 

kvittering for tilmelding, men turneringen står ikke som normalt i ”Mine Tider” og du kan ikke se oversigt over 

tilmeldte spillere) 

Vi vil meget gerne have tilmeldingerne i golfbox snarest af hensyn til restaurant m.m.. og senest 1.juni 2022.  

(Tilmelding kan ændres indtil den 1. juni 2022 hvorefter den er bindende). Turneringen er med (baglæns) 

GUNSTART hvilket betyder, at antal deltagere er begrænset til 44, så tilmelding er efter først til mølle på golfbox. 

Der er oprettet venteliste på golfbox ved overtegning. Startliste udsendes af golfbox, (der dog kan ændres frem 

til fremmøde).Vi glæder os til mange deltagere fra alle klubber så det bliver et rigtigt  

Hemingway Club`s Golf Mesterskab 2022 

Hørsholm den 19. marts 2022 

De bedste golfhilsner fra golfkomitéen 2022 i Hørsholm-Rungsted Hemingway-Club 

Hemingwaygolfmestrene Bent Bilde, Hans-Erik Kunstmann, Niels Bjerregaard med Bjørn 

Nakskov Petersen, Bent Ulrik Sort, Mogens Bastved, Jørn Eriksen, Lars Ole Hansen, Sten 

Warburg og Jørgen Jespersen 

 

https://tourentry.golfbox.dk/?cid=3320835

