
Orientering om Morgenfruerne 

Morgenfruerne er en klub-i-klubben for ”kvinder over 18” med et handicap på max 54. Vi spiller hver 

torsdag formiddag (ikke helligdage) i perioden fra april til først i oktober måned.  

Vores ønske er at spille ”blændende” golf og have det hyggeligt sammen under og efter turneringerne.  

Komité 

Morgenfruerne vælger i forbindelse med afslutningsturneringen en komité på 4 – 5 personer for en periode 

af 2 år (alle udskiftes ikke på samme tid). 

Komitéen planlægger sæsonens turneringer og evt. udflugt (p.t. er valgt en udflugtsgruppe). 

Turneringsledelsen går på skift mellem de morgenfruer, der er interesseret i dette.  

Kontingent 

Man betaler et årligt beløb for at være medlem af Morgenfruerne. Dette beløb er i 2021 175 kr.  

Hvad går kontingentet til 

Pengene går til præmier (evt. gavekort) til ”nærmest flaget”, udgifter i løbet af året og endelig kontante 

præmier til uddeling ved afslutningsturneringen til de medlemmer, der har fået point i løbet af sæsonen.  

Turneringsfee 

Hvis man ikke ønsker medlemskab, kan man stadig deltage i turneringerne, men skal så betale 

turneringsfee hver gang (40 kr.) 

Rækkeopdeling og pointpræmier 

Vi inddeler de tilmeldte spiller i handicap orden i grupper på maks. 10 personer. Pointene gives til de 4 

bedste i hver gruppe 4-3-2-1 point. 

Man skal være til stede, når vinderne bliver læst op, for at kunne få sine point tilskrevet, ellers går de videre 

til den næste på listen. 

Nærmest flaget 

Hver torsdag spiller vi desuden ”nærmest flaget” på nogle par 3 huller. 

Udflugt 

Morgenfruerne har en årlig udflugt til en golfbane i nærheden, som regel i september måned. 

Golftur 

En gruppe morgenfruer planlægger hvert år en golftur mandag – tirsdag i juni måned. 

Samarbejde med Old Boys .  

Vi har en årlig turnering, hvor vi spiller med og mod Old Boys. Man skiftes til at arrangere. 

Efter sæsonafslutningen 

Vi har også uden for sæsonen vores egne tider torsdag formiddag. Vi mødes kl. 9.45, hvor vi sætter hold og 

spiller ud kl. 10. Mange hygger sig bagefter i cafeen. 

Velkommen hos Morgenfruerne 


