
 

 

 

 

RamlerNews 
Velkommen til denne måneds udgave af RamlerNews, som er det 
månedlige nyhedsbrev for GC Harekærs herreklub – Ramlerne. 
 
Sidste måneds spil 
Vi startede sæsonen den 5. april med deltagelse af 45 Ramlere 
og sluttede måneden af den 26. april, hvor 80 ramlere deltog. 
 
98 forskellige ramlere har indtil videre deltaget om tirsdagen og på 
årets rangliste, har Johnny Nielsen lagt sig i spidsen med 29 
point, skarpt forfulgt af Henrik Pedersen med 27 point. Ole Høier 
Madsen indtager tredjepladsen med 21 point.  
 
I forhold til april måneds specielle events, så gik præmierne til 
Arild Carelius, Bjarne Andersen, Niels Christiansen og Jesper 
Skou Larsen. 
 
Præmien til Niels Christiansen for tættest pinden på hul 8 den 19. 
april, var der ikke så meget tvivl om, da han kun brugte 1 slag.  
 
Spilledage og specielle events i maj 
Der er 5 ramlerdage i maj, hvor vi samtidig skifter til spil på 18 
huller samt scores vil være handicaptællende. Der er følgende 
specielle events i maj: 
 

• 3. maj: tættest pinden på hul 4 
• 10. maj: færrest putt (D-rækken, længste drive på hul 2) 
• 17. maj: tættest pinden på hul 6 (i 2. slaget) 
• 24. maj: tættest pinden på hul 1 
• 31. maj: tættest pinden på hul 8 

 
 
AIM-points (sigtepoint) 
Overgangen til spil på 18 huller fra den 2. maj, betyder også, at 
vores nye konkurrence om AIM-point på hul 17 starter op. 
 
Konkurrencen går ud på, at du i løbet af sæsonen optjener AIM-
point, alt efter hvor god du er til at sigte på hul 17. 
 
Du optjener 1 point hvis du rammer green i dit tee slag samt din 
bold er længere væk fra hullet end længden på flagstangen. 
 
Er du på green og indenfor flagstangen, så optjener du 2 point 
hvis din bold er i den yderste ”zone” eller 3 point, hvis din bold er i 
den inderste ”zone”.  
 
De to ”zoner” er adskilt af en ”tape” markering midt på stangen og 
hvis din bold er i berøring med ”tape” markeringen, får du 2 point. 
 
En hole-in-one giver 5 point samt du noterer dine optjente AIM-
point øverst på scorekortet med en lille ring omkring tallet. 
 
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.  
 
Ryder Cup mod Skovbo 
Årets Ryder Cup match mod Skovbo er fortsat til fredag den 16. 
september hos Skovbo Golfklub. Mere information følger fra 
Søren Juhl senere på året. 
 


