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Mandag, den 19. marts 2018 

 
Ærede founding members, medlemmer, aspiranter (1., 2, 3, 4, 5, 6 & 7års!!!!)  + 

aspirantelevpladser på venteliste! 
 

Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige --------------, men Ledelsen har besluttet 

at foråret er på vej og dermed også den nye sæson 2018. Dette betyder så at sneen 

smelter og banen vil stå klar til vores sæsonstart: 

Lørdag d. 31. marts kl. 06.45 prc.  

Vanen tro vil ledelsen – for at opretholde den gode standard - som sædvanligt 

varetage frembringelse af morgenmaden denne lørdag. 

Nu er det som bekendt 1 år siden, den nye ledelse tiltrådte, med bevidstheden om at 

det ville blive svært at følge efter den tidligere, som jo heldigvis fortsat støtter og 

hjælper i Tilsynsrådet.  

Den tidligere ledelse funderer i øvrigt, om det skal gå dem ligesom Prins Henrik, der 

først nåede anerkendelse og ros efter sin død. Nu er hofsorgen forbi, så mon ikke der 

kunne blive et par velvalgte ord ved forårsåbningen?  

Vores præsident var igen aktiv i kommunalvalget, men blev desværre ikke valgt. Dog 

vil posten i Hegnssynsudvalget holde ham varm til næste valg, og mon ikke han kan 

få klippet lidt ned i hegnet ved hul 13, så green kan ses tydeligere? 

Præsidenten ”runder” den 14. april, og vil i den anledning fejre dagen sammen med 

vores ærværdige flok og inviterer efter matchen til en lille bid brød. 

I skrivende stund er Tysklandsturen fuldtegnet, hvorfor Reiseführer Hansi straks har 

begivet sig ud på en længere golfferie.  

Inden længe risikerer samfundet at gå i stå, på grund af strejke- og lockoutvarsler. 

Heldigvis har vi selv en nøgle og kan låse os ind i køkkenet - så mon ikke det går 

endda?  Ude i verden er der uro – tilsyneladende er det svært at danne stabile 

regeringer i såvel Tyskland, Italien og England, ligesom det ikke går så heldigt med 

den valgte ”reality stjerne” i USA. Mon ikke der kommer nye komiske resultater efter 

det kommende møde med den lille Lynkineser (Rocket man)? eller kommer der mere 

ud om hans casting af pornostjernen? 
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Bestyrelsen for RSG har programsat forbedringer af banen og forholdene for 

medlemmer og gæster. Vores ærværdige lille klub støtter op om alle disse 

bestræbelser. Stor ros også til Bubber, der i vinterens løb – og alene mand – i 

waders, har oprenset alle de mindre vandløb. Ligeledes har vores egen savfører - Stig 

- været flot aktiv ved udrensningen af træpartierne omkring bag-rummet op mod 1. 

tee. 😊  

Vi ser frem til en flot og velholdt bane, når De Hanegale fejrer sin 25 års fødselsdag 

med en fødselsdagsmatch lørdag d. 2. juni, (HUSK at reservere dagen) hvor der i 

forvejen er opstillet telt på terrassen. Alle Hanegale med ledsager er hermed inviteret 

og tidligere men nulevende medlemmer vil blive inviteret sammen med 

Tirsdagspigerne og Lørdagskyllingerne, hvis de overlever vinterkulden.  

 

Ledelsen har besluttet pga. det forstående jubilæum, at alle Hanegale skal ekviperes 

med nyt dress og ledelsen vil ved sæsonstarten præsentere det nye look. Det bliver 

en ny polo, buks samt midlayer (funktionstrøje). 

Prisen efter tilskud fra De Hanegale’s pengetanktank er 1.000 kr. pr. medlem (incl. 

logo på polo og midlayer) for dette ”basis sæt”  

Der vil desforuden være mulighed for at købe tillæg til sættet med stor rabat. Det 

være sig: Ekstra Polo, Vindvest, Regnjakke, Vindjakke, Shorts samt matchende 

bælter.  

 

Skulle man have en syg moster eller har anden årsag til et evt. afbud, bedes dette 

meddelt på listen i klubhuset – eller i akutte tilfælde til nedenstående.  

 

Afbud senest torsdag d. 28.marts kl. 16.00 

 

Bjarne Villadsen.(præsident)          Steen Møller (vicepræsident)    Lars Kold-Hansen ( webmaster) 

            2046 9875                           2033 0051                                   2330 4195 


