
Støt 1. damer i Hornbæk Golfklub
Vi er rykket op i 1. division og skal prøve kræfter mod nogle af
Danmarks bedste golfspillere i denne sæson.

 
Vi kommer til at møde flere landsholdsspillere og 
meget stærke og rutinerede hold.
En af vores indsatsområder for 2021 vil være på kortspil og putning, specielt på 
hurtige greens. Vi har et ønske om, at vi kan prøvespille Simons, Hjortespring og 
Rungsted to gange. Derudover vil vi gerne lave 1-2 træningssamlinger på baner 
med hurtige greens. Så derfor søger vi økonomisk støtte til ekstra træninger og 
prøvespil af udebanerne. Vi håber, I har lyst til at støtte os.

Hvordan gør du?
Der kan overføres på klubbens MobilPay: 717518 eller indbetales 
på konto: 5494 0002351065
Ved indbetaling på klubbens kontonummer vil der selvfølgelig 
være mulighed for at få fremsendt en kvittering. 
Vi er taknemmelige for alle beløb.

Lodtrækning  
Der vil være lodtrækning 1. maj 2021 blandt alle indbetalinger 
om nogle af de fine ting vi allerede har fået støtte til. 
- 4 x greenfee til Hornbæk Golfklub
- 2 x 300 kr gavekort fra Landström Golf shop
- 3 x 150 kr gavekort til Cafe Rolf

Tusind tak for støtten - vi håber vi kan gøre Jer stolte i 2021

Hornbæks 1. damer



Hvem er vi? 
Birgitte Løndal (spillende kaptajn)
Var med til at lave fusionsholdet mellem Gilleleje og 
Hornbæk, hvorefter hun flyttede til Hornbæk 
Golfklub, har spillet i  8 år. Hcp. 5. Bor i Vanløse, 
sommerhus i Dronningmølle og er Familie-
vejleder/lærer ved Familiekurserne København.

Christel Jensen
20. år i Hornbæk Golfklub og har været med på holdet fra start. 
Hcp. 2,9. Bor på Frederiksberg og arbejder med økonomi i 
Uddannelses- og Forskningsministeriet. 

Xenia Dufke
Spillet i klubben siden hun var 11 år og er i gang med sin 14. 
sæson. Hcp. 4,3. Bor i Helsingør og er uddannet inden for 
Ernæring og Sundhed. 

Elizabeth Lindborg
Spillet i klubben siden hun var 8 år og er i gang med sin 12. 
sæson. Hcp. 3,5. Bor i Vanløse. Har sabbatår efter afsluttet HHX i 
sommeren 2020. Elizabeth håber på, at kunne læse arkitektur på 
Kunst Akademiet Danmark fra sommeren 2021.

Nanna Wernersen
Spillet i klubben siden hun var 12 år, og starter sin 10. sæson i år. 
Hcp. 8,1 . Bor på Vesterbro og læser til sygeplejerske. 

Caroline Hansen-Nord 
Spillet golf siden hun var 8 år og starter sin 17. sæson i år. Hcp. 
5,2. Bor i Hillerød, er nyuddannet sygeplejerske og arbejder på 
Klinik for rygmarvsskader i Hornbæk.

Jane Olsen
Spillet i klubben i over 20 år og var med til at starte holdet op. 
Hcp. 9,8 . Bor i Ørestaden og er IT udvikler hos ProActive på 
Frederiskberg.

Ulrik Marcher (Pro)
Ulrik har været træner i Hornbæk i 22 år. Har haft de unge siden 
de startede med at spille golf. De har altid vist et kæmpe poten-
tiale. Dejligt at de nu skal prøve at spille 1. div. Ulrik glæder sig 
meget til at følge pigerne i den kommende sæson.




