
Kære alle! 
 

1. Long, long distance medlem i vores ærværdige klub: 

 
 Nils Worsaae - Simons Golf Club 

  
Under vores ekskursion til de skotske linksklubber blev det besluttet at oprette 

en associeret forening med tætte bånd til vores egen. Nu er det jo sådan, at vi 
allerede har 2 aktive long-distance members (i lokal klub-forstand) i vores 

kreds, så for at disse ikke skal føle sig forfordelte, skal vi præcisere, at Long 

Distance er Long Distance og det er altså betydeligt længere end til bare 
Aalborg, Svenstrup eller endda teoretisk set til Suldrup. Derfor er Nils Worsaae 

altså indtil videre medlem nr. 1 og - indtil nu, - det eneste medlem i denne 
ærværdige blindtarm til “DeHanegale/The Crazy Roosters”. Det skal også 

nævnes, at årsagen til at oprette denne nye associerede klub delvis er 
begrundet i, at den sidste år oprettede associerede klub PPK (Pynten På 

Kransekagen) tilsyneladende allerede har nedlagt sig selv, efter formanden er 
blevet 1. års begynderaspirant i vores klub. 
Og hvorfor så disse prospects klubber?? Årsagen er, at Ledelsen fortsat er 
omstillinsparate og afsøger nye muligheder for at udbrede kendskabet til både 

sporten, vores moderklub, vores egen klub-i-klubben samt Ledelsen og dennes 
genialitet i al almindelighed. Efter turen til Skotland er vi nu kendte til USA 

(Virginia, North Carolina & Maryland), Tyskland, England og Skotland samt 
Sydsjælland, Smørum og Lemvig. Det skal understreges, at vi ikke har 

anvendt midler fra vores klub til vores rejse – hverken af kassebeholdningen 

eller boldbeholdningen. 
Vi har allerede nu overvejelser om vi næste år skal forsøge at sætte et større 

hold til Carnoustie Country Classic's 10 års jubilæumsturnering. Denne 
turnering kan stærkt anbefales og vi synes alle, at prisen var billig  (UK£ 599) 

med 5 nætters ophold på  luksushotel (Carnoustie Links Hotel) og golf på 4 
fantastiske links baner.  
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