
 

 

 

 

RamlerNews 
Velkommen til RamlerNews, som er det månedlige nyhedsbrev 
for GC Harekærs herreklub – Ramlerne. 
 
RamlerNews sendes ud den sidste weekend i hver måned. 
 
Information om 2022 sæsonen 
Årets sæson løber fra den 5. april og frem til afslutningsmatchen 
lørdag den 8. oktober. 
 
Der åbnes for booking 14 dage før første ramlerdag, og der kan 
først bookes i ”spærretiden” fra kl. 13 til 17, når vi har registreret 
modtagelsen af dit kontingent for 2022 sæsonen. 
 
Der spilles i ca. 4 lige store rækker, baseret på sluthandicappet 
ved årsskiftet. 
 

• A-række: op til 10,4 
• B-række: fra 10,5 til 16,4 
• C-række: fra 16,5 til 20,7 
• D-række: fra 20,8 til 54,0 

 
A og B-rækken spiller altid slagspil og D-rækken spiller altid 
Stableford. C-rækken spiller slagspil på lige datoer og Stableford 
på ulige datoer. 
 
Der er frit valg af Tee på alle ramlerdage. 
 
Spilledage og specielle events i april 
Der er 4 ramlerdage i april og husk at det kun er 9 huller der 
tæller. Der er følgende specielle events i april: 
 

• 5. april: tættest pinden på hul 1 
• 12. april: tættest pinden på hul 3 (i 3 slag) 
• 19. april: tættest pinden på hul 8 
• 26. april: tættest pinden på hul 4 

 
 
Kontingent 
Kontingentet til Ramlerne er uændret i 2022 og udgør 375,00 kr. 
for hele sæsonen. 
 
Deltagelse i hulspilsturneringen koster 150,00 kr. 
 
Begge beløb betales til Ramlernes konto (4424 – 4869121797). 
 
2’eren 
Betaling for deltagelse i ”2’eren”, sker uge for uge via MobilePay 
til Willy på telefon 23 32 83 25, inden runden startes. 
 
Som noget nyt, kan du nu betale for hele sæsonen. Det koster 
500,00 kr. hvis du ønsker at betale for hele sæsonen. 
 
Tur til Sverige 
Der arbejdes på en tur til Sverige første fredag til lørdag i 
september. Kontakt Arild på 29 47 64 98 hvis du vil vide mere om 
turen. 
 
Ændringer i bestyrelsen 
Efter årsmødet den 22. februar 2022, hvor det bl.a. blev vedtaget, 
at Erik Hansen stopper som OverRamler, Flemming Guldborg 
Nielsen træder ind i bestyrelsen samt at Henrik Vallø stopper i 
bestyrelsen, har der været holdt et bestyrelsesmøde. 
 
På bestyrelsesmødet blev det aftalt, at John Dybdal overtager 
stillingen som OverRamler og Flemming Guldborg Nielsen 
indtræder i bestyrelsen som UnderRamler. 
 
Udover John og Flemming, består bestyrelsen af Willy Nielsen, 
Erik Hansen og Hasse Greiner. 
 


