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Velkommen til sæson 2003 
Ærede founding members, medlemmer, tilbagevendte får, 1., 2 & 3. års aspiranter af  rette køn. 
  
  
Mobilisering - mobilisering!!!! Golfkrigen kommer. 
  
Ledelsen har i vinterens løb deltaget i flere internationale, nationale, regionale og lokale overvejelser 
vedr. den kommende golfkrig, og det kan allerede her afsløres, at den i vores regi er planlagt til at 
begynde  

Præcis kl. 7.00 lørdag d. 29. marts 2003 
Vi vil som sædvanligt lægge offensivt ud med at fodre officerer og soldater af med et sundt, nærende og 
energirigtigt morgenkomplet. Af sikkerheds hensyn er måltidet produceret af ledelsen, idet vi jo alle er 
vidende om, at vi i vores midte har både en Ibrahim (altså ikke hesten!) og en Aksel, der vil være Ahmed. 
  
Trods vedholdende rygter og stærke mistanker er der dog endnu ikke konstateret direkte 
relationer til Al Kaj-da nam,nam fra Hadsund. Vi forventer derfor, at vi også i sæsonen 2003 
spiller nogenlunde efter reglerne – og skulle der på noget tidspunkt opstå tvivl - vil ledelsen 
straks gribe ind og dele sol og vind så ligeligt til ledelsens egen fordel, som situationen vil 
kræve.    
  
Mobiliseringen omfatter, at alle inden den ovennævnte dato gennemgår alle våben og 
nødvendig udrustning – jernene renses, tom emballage udtages af bags og det rullende 
materiel rengøres og smøres til krigen på de grønne stepper. Al ammunition skal sorteres og 
opbevares på steder, hvorfra det hurtigt kan blive bragt i anvendelse. Kuglerne skal være af 
godkendte mærker, der evt. kan suppleres med små personlige kendetegn. Ved overdreven 
markering af kuglerne kan boldføreren blive ikendt en bod, så en vis person skal passe på med 
store, grimme blå kors. Alene bare synet af disse får blodtrykket til at stige hos præsidenten. 
  
Ledelsen vil sørge for, at vi stiller op til kamp i nye uniformer, der også skal sikre at vi adskiller os fra 
øvrigt kæmpende, således at vi i kampens hede ikke går og skyder efter hinanden. Der vil til 
kampuniformen medfølge en udførlig anvisning for vask og vedligeholdelse, idet Ahmed´s  og Carl 
Åge´s  ellers hurtigt vil blegne voldsomt (er det deres sved mon?? - det kunne egentligt godt lugte 
sådan!)– og det giver ingen respekt fra modstandere. Af hensyn til munderingen er det vigtigt at møde op 
på åbningsdagen, hvor der vil blive taget mål og spurgt om venstre- eller højrehængt. 
  
Uanset den politiske uro imod golfkrigen fra især tysk, fransk og russisk side fastholder ledelsen sit mål 
uanfægtet. Heldigvis har vi allerede for snart flere sæsoner siden gennemført en tilbundsgående 
undersøgelse af medlemmernes herkomst. Vi ved derfra, at vi har fremmed blod iblandt os, så vi må stå 
sammen. Om nødvendigt skal vi måske endda hjælpe golfmanageren med at slå græsset (- ja volden 
breder sig). 
  
  
  
  
Den alvorlige situation er også medvirkende til, at disciplinen i år bliver strammet op. Danskeren Missil 
Blixperrière vil derfor få udvidede beføjelser ved morgenmønstringen og kontrollen med 
madforsyningen. Han er udpeget bl.a. fordi han kan gøre sig uforståelig på flere sprog. Der vil blive 
uddelt bod for manglende afbud (50 kr.) og straf for ringe kvalitet af morgenmaden. For at hærde krop og 
sjæl vil der i år være krav om, at man mindst én gang om måneden spiller fra hvid tee. Ligeledes vil der 
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blive matcher, hvor man spiller fra scratch.     
  
Som det vil fremgå af en artikel i klubbladet vil vi i år fejre vores 10 års jubilæum (selve dagen 
er 4. maj), hvilket vil ske ved afholdelse af en jubilæumsturnering lørdag 3. maj, hvor 
klubberne i klubben vil blive inviteret til at deltage med et hold i mesterskabskampen om at 
være den bedste klub i klubben. Udover det rent sportslige vil der måske blive lagt andre 
kriterier ind i konkurrencen (hvis det skulle blive nødvendigt). Der vil følge nærmere 
informationer om denne dag.   
  
Sammen med dette brev udsendes det samlede program for forårets matcher, der også 
omfatter vores dag med Tirsdagspigerne lørdag 14. juni. Det fremgår, at foråret får mange gode 
lørdage med uhindret golf for vores klub, medens august til gengæld ser mere sort ud. Årets 
udflugt vil derfor blive planlagt til 2. halvår.  
  
Skulle der være nogen, der kan finde en gyldig grund til afbud til åbningsdagen, skal der meldes afbud 
til ledelsen. Ved dårligt vejr udsættes åbningen i en uge. 
  
Gunnar Mylius P.(præsident)  Hans Dahl (vicepræsident) Michel Laperrière (dansker med udv. beføj.) 
9839 1997                                  9837 3411                            9839 2830  
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