
 

 

 

 

RamlerNews 
Velkommen til denne måneds udgave af RamlerNews, som er det 
månedlige nyhedsbrev for GC Harekærs herreklub – Ramlerne. 
 
De sidste måneders spil 
Vi er gået ind i september og har derfor afsluttet årets tællende 18 
hullers runder og er skiftet til spil på 9 tællende huller. 
  
120 forskellige ramlere har indtil videre deltaget om tirsdagen, og 
på årets rangliste fastholder Henrik Pedersen føringen med 133 
point. Der er et stykke ned til de næste på listen, som er Johnny 
Nielsen med 105 point og Ole Høier Madsen med 104 point. 
 
Spilledage og specielle events i september/oktober 
Der er 6 ramlerdage tilbage i år, hvoraf den sidste er årets 
afslutningsmatch med gunstart kl. 9.30.  
 
Der spilles på 9 huller og scores er IKKE handicaptællende. Du 
har dog mulighed for selv at indberette din score som privatrunde.  
 
Der er følgende specielle events i september/oktober: 
 

• 6. september: Færrest putts (D-rk., længste drive, hul 2) 
• 13. september: Tættest pinden, hul 1 
• 20. september: Tættest pinden, hul 8 
• 27. september: Tættest pinden, hul 4 
• 4. oktober: Tættest pinden, hul 1 
• 8. oktober: Tættest pinden, hul 6 (2. slaget) og 17 

 
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) 
Det blev Jesper Skou Larsen der løb med titlen som årets AIM-
point vinder. På de 18 tirsdage fra maj til august lykkedes det 
Jesper at samle 16 point sammen, hvilket var nok til at vinde over 
Søren Patrunch (14 point) og Henrik Jørgensen (13 point), der 
fulgte på de næste pladser.  
 
Der er gavekort til Golfexperten på vej til de 3 ramlere. 
 
Tur til Sverige 
Årets tur til Sverige fredag den 2. september, hvor 16 ramlere var 
på besøg hos Araslöv og spille både Norra og Södra forløb fint. 
De 16 ramlere blev delt i to rækker (A/B) og det blev Erik Hansen 
og Finn Petersen der vandt henholdsvis A- og B-rækken. 
 
Ryder Cup mod Skovbo Golfklub 
Holdet til årets Ryder Cup match mod Skovbo fredag den 16. 
september hos Skovbo Golfklub er udtaget og de 12 ramlere der 
skal forsvare baderisten er: 
 
Johnny Mild S Møller, Johnny Nielsen, Johnny Eksing, John 
Dybdal, Jørgen Kunnerup, Mathias Pico Sørensen, Henrik 
Jørgensen, Michael Larsen, Martin Skifte, Henrik Pedersen, 
Steen Larsen og holdkaptajn Søren Juhl. 
 
Der indledes med 3 foursome og 3 fourball om formiddagen, 
inden der sluttes af med 12 singler efter frokost. 
 
Hulspilsturnering 
I årets hulspilsturnering er vi kommet igennem mellemrunden og 
er i gang med de enkelte kvart- og semifinaler. 


