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tirsdag den 27. juni kl. 12 på golfbox
https://www.golfbox.dk/app_livescoring/tour/?
language=1030#/competition/995691/info

Eliten afholder i anledning af klubbens 25 års jubilæum en turnering for herrer
og damer med handicap op til 36.

Turneringen afvikles over 18 huller med gunstart.

 

Turneringen henvender sig til alle spillere indenfor disse handicapgrænser fra
både SKG og andre klubber.

Dels elitespillere som får mulighed for at blive testet af mod spillere fra andre
klubber.

Men også spillere, som ikke nødvendigvis ser sig som elitespiller, men gerne vil
prøve kræfter med elitespillerne.

Vi håber dermed at kunne samle et stort felt på op mod 108 spillere

 

Trackman event

Der arbejdes på at lave opmåling af et slag på banen ved brug af Trackman.

Som amatør får man dermed muligheden for at drømme sig væk til en af de
professionlle tours, hvor man jævnligt ser de får opmålt slag ved Trackman.

 

Bil som Hole-in-One Præmie på hul 4

Der er udlovet en Toyota Yaris Hybrid værdi af kr.199.000 til den første der
laver Hole in One på hul 4

Eliteafdelingen afholder i anledning af klubbens 25 års jubilæum en turnering
for herrer og damer med handicap op til 36.

Turneringen afvikles over 18 huller med gunstart.

Turneringen henvender sig til alle spillere indenfor disse handicapgrænser fra
både SKG og andre klubber.

Dels elitespillere, som får mulighed for at blive testet af mod spillere fra andre
klubber.

Men også spillere, som ikke nødvendigvis ser sig som elitespiller, men gerne vil

https://www.golfbox.dk/app_livescoring/tour/?language=1030#/competition/995691/info


prøve kræfter med elitespillerne.

Vi håber dermed at kunne samle et stort felt på op mod 108 spillere

Trackman event

Der arbejdes på at lave opmåling af et slag på banen ved brug af Trackman.

Som amatør får man dermed muligheden for at drømme sig væk til en af de
professionlle tours, hvor man jævnligt ser, de får opmålt slag ved Trackman.

Bil som Hole-in-One Præmie på hul 4

Der er udlovet en Toyota Yaris Hybrid værdi af kr.199.000 til den første, der
laver Hole in One på hul 4!
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