
 

 
 
 
 

Golf, socialt samvær, mad, grin og hygge – bliv en del af 
Bunnierne!  

(Dameklubben i Harekær) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Er du endnu ikke medlem i vores hyggelige dameklub, så læs lige dette. 

Vi ved, det kan være svært at være ny i en klub, hvor fællesskabet syntes at være etableret, og reglerne er 
kendte for alle undtagen dig, så derfor har vi dannet ”Bunniernes velkomstudvalg”. Vores formål er at byde dig 
velkommen i Dameklubben i Harekær, at introducere dig til de andre medlemmer og sikre, at du har en at 
spille med i den første tid. 

Vi er fem forskellige damer. Nogle har en præference for spil på bestemte tider af dagen, andre er mere 
fleksible, men fælles er, at du kan ringe eller sende en sms til os, hvis du har spørgsmål eller gerne vil ud at 
spille mv. 

Jonna Nielsen, tlf: 24804565 

Mona Nielsen, tlf: 23258409 (spiller eftermiddage) 

Ulla Dyrvig Jørgensen, tlf: 42439499 

Lene Holtse, tlf: 23488451 

Charlotte Johannesen, tlf: 23839490 (Spiller tidlig morgen, Eftermiddag/aften)  

 
Hvorfor dameklubben:   
Vi lærer hinanden at kende igennem golfspillet og igennem vores sociale arrangementer. Vi deler golfglæden på 
tværs af golfhandicap, alder, uddannelse osv. Det sociale samvær vægtes højt, og der er plads til alle. Gennem 
dameklubben kan du skabe et netværk og sikre dig, at der altid er en at spille med og få nye venner. 
 
Hvordan foregår det: 
Vi spiller hver onsdag. Tilmelding sker i golfbox. Du vælger selv, hvornår og med hvem du vil spille. A-rækken 
spiller slagspil - de øvrige rækker spiller stableford. Alle turneringer er tællende. Efter golfrunden mødes 
mange i Caféen - enten til en kop kaffe eller et måltid mad.  
Det er gratis at være med de første 2 gange. Ønsker du at være med i præmierækkerne, koster det kr. 30- per 
gang (dette vil blive modregnet i års kontingentet på kr. 400-, hvis du efterfølgende melder dig ind) 
 
Du spiller aldrig alene: 
Skriv dig på en bold, hvis der er plads. Hvis der kun er 4-bolde, skriver du dig på tiden efter, så splitter vi op i 
2-og 3-bolde. Eller ring eller send en SMS til en fra velkomstudvalget, og vi finder en, som du kan spille med. 
 
Månedsafslutning: 
Den sidste onsdag i hver måned har vi månedsmatch med gunstart. Matchledelsen mikser boldene, så man får 
mulighed for at lære andre Bunnier at kende. Efter matchen spiser vi alle sammen, og der deles præmier ud fra 
månedens matcher.  
 
Mere end ugentlige matcher:  
Dameklubben byder også på forskellige arrangementer som: 

 weekendture 
 ferieture til udlandet 
 bankospil og julehygge 
 kulturelle oplevelser 
 matcher mod andre klubber, match mod venskabsklub og Solheim cup match. Der spilles på skift ude og 

hjemme. 
 Pink Cup match (støtter brystkræft). 

 
Hvor finder du information om arrangementer:  
På Harekaer.dk under; Medlem -> Klubber i klubben-> Bunnierne; kan du holde dig orienteret om, hvad der 
sker i dameklubben, se vores matchkalender og finde betingelser for indmeldelse samt navnene på vores 
bestyrelse, som altid står klar til at hjælpe med evt. spørgsmål. 

Vi håber, at dette har vakt din interesse og glæder os til at møde dig, så ring eller skriv til os. 

De bedste hilsner Bunniernes velkomstudvalg   

Lene, Mona, Jonna, Ulla og Charlotte 


