
 

 

 

 

RamlerNews 
Velkommen til denne måneds udgave af RamlerNews, som er det 
månedlige nyhedsbrev for GC Harekærs herreklub – Ramlerne. 
 
Sidste måneds spil 
Der var 5 tirsdage i maj måned, som i gennemsnit havde 
deltagelse af ca. 80 ramlere. 
 
108 forskellige ramlere har indtil videre deltaget om tirsdagen og 
på årets rangliste, har Henrik Pedersen overtaget føringen med 
63 point, skarpt forfulgt af Johnni Nielsen med 57 point. Ole Høier 
Madsen indtager tredjepladsen med 48 point.  
 
I forhold til maj måneds specielle events, så gik præmierne til 
Jakob Götze (TH4, 3/5), Kim Gertsen (FP, 10/5), Niels Pedersen 
(LD, 10/5), Claus Valsgaard (TH6, 17/5) Hasse Greiner (TH1, 
24/5) og Jens Anker Buus (TH8, 31/5). 
  
Spilledage og specielle events i juni 
Der er 4 ramlerdage i juni, hvoraf den første er en P/D match med 
gunstart kl. 14.00. Der spilles på 18 huller samt scores er 
handicaptællende. Der er følgende specielle events i juni: 
 

• 7. juni: P/D match, se info i invitation 
• 14. juni: tættest pinden på hul 4 
• 21. juni: tættest pinden på hul 5 (i 3. slaget) 
• 28. juni: tættest pinden på hul 1 

 
2’eren 
Husk at vi også stadig har vores 2’er pulje hver tirsdag, hvor 
betaling for deltagelse sker via MobilePay til Willy på telefon 23 32 
83 25, inden runden startes, medmindre at du allerede har betalt 
for hele sæsonen.  
 

 
 
AIM-point (sigtepoint) 
I maj måned fik vi også gang i vores nye konkurrence om AIM-
point på hul 17. 
 
Indtil videre har 76 ramlere samlet AIM-point og førstepladsen 
indtages pt. af Jesper Skou Larsen med 7 AIM-point. Henrik 
Jørgensen puster dog Jesper i nakken, da han også har 7 AIM-
point, men i kraft af 2 slag indenfor flagstangen, er det pt. Jesper 
der holder føringen.  
 
Bent Nielsen og Knud Støiholm-Hansen følger på de næste 
pladser med 5 point, hvorefter der følger nogle større grupper 
med henholdsvis 4, 3, 2 og 1 point. Du kan se den samlede 
stilling på hjemmesiden under punktet ”AIM-point”, link her. 
 
Vi er stadig på jagt efter en sponsor til præmier til årets 3 til 5 
bedste AIM’ere. 
 
Tur til Sverige 
Årets tur til Sverige bliver fredag den 2. september, hvor vi skal på 
besøg hos Araslöv og spille både Nord- og Sydbanen. 
 
Der er booket plads til 28 ramlere (9 dobbelt- og 10 
enkeltværelser), som fyldes op efter først til mølle princippet og 
deltaget for tilmelding er den 30. juni.  
 
Tilmelding sker via mail til acemandk@gmail.com, husk at oplyse 
om dobbelt- eller enkeltværelse. Du kan se invitation på 
hjemmesiden under punktet ”Tur til Sverige”, link her. 
 
Ryder Cup mod Skovbo 
Årets Ryder Cup match mod Skovbo er fastsat til fredag den 16. 
september hos Skovbo Golfklub. Mere information følger fra 
Søren Juhl senere på året. 
 


