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Sebber Kloster Turnering søndag den 12. maj
– KOM OG SPIL MED
Turneringen er en åben og individuel turnering for alle golfspillere.  
Der spilles i 3 rækker opdelt efter handicap.
Rækkerne A (handicap 0,0 – 18,0) og B (handicap 18,1 – 35,9) er samtidig
kvalifikation til Regionsmesterskaberne 2019, som spilles i Dronninglund
Golfklub søndag den 4. august 2019.
De to bedste fra rækkerne A og B, der er fyldt 18 år senest 31. december 2018,
repræsenterer Sebber Kloster Golf Klub til regionsmesterskaberne. 
Deltagere i A og B rækken, som ikke er fyldt 18 år senest 31. december 2018,
og deltagere fra andre klubber, kan vinde præmier i turneringen på lige fod med
de øvrige deltagere, men de kan ikke blive udtaget til Regionsmesterskaberne.
Holdspil i C-rækken (handicap 36 – 72)
Afhængigt af antal deltagere spilles en form for holdspil, fx "Texas Scramble"
hvor der spilles i hold af 2-4 spillere. På hvert hul driver alle, hvorefter man
vælger det bedste drive. Bolden markeres og spilles af den som slog den hertil.
I tilfældig rækkefølge placerer og slår de øvrige på holdet nu deres bold fra
højst 15 cm fra den markerede bold. Dette gentages indtil bolden er i hul. Der
føres kun ét scorekort, hvor holdets bedste score på hvert hul noteres.

Det koster kun 60 kr. at deltage.  Tilmelding via Golfbox senest torsdag den 9.
maj kl. 16. Her kan du også læse mere om turneringsbetingelser, og
kontaktoplysninger til turneringsansvarlige. 
Vel mødt til endnu en hyggelig og venskabelig golfdyst i Sebber.
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Golfring Nordjylland
 Det er vigtigt, at medlemmerne i Golfringen bekræfter deres tider, når de
møder op, eller evt. aflyser deres tider, hvis de ikke kommer, da de i modsat
fald bliver opkrævet fuld greenfee, jf. den aftale der er indgået mellem
klubberne.

Golfring Nordjylland Turnering afholdes den 2. juni i Rold. Tilmeldingsfrist er 22.
maj. Vi har 24 pladser reserveret til vore spillere. - Bemærk, vi afholder selv
Spar Nord Open samme dag.

Frivillige søges
Vi mangler hjælp i klubhuset i weekender og under Made in Denmark hele uge
21.
Henvendelse kan ske til Jørgen Nielsen. Der ligger også tilmeldingslister i
klubhuset.

Golf & Grill 6. maj 
Inviter din familie, venner m.fl. til golf og grill i Sebber Kloster Golfklub. Menuen
vil være en eller anden form for kartoffel, 2 slags salater, flutes samt 1 stk. kød
og 1 pølse pr. kuvert til en pris af kr. 75,00. Drikkevarer kan købes i klubben.
Spilletider booker du som sædvanligt selv på golfbox. Det eneste, du skal gøre,
er at tilmelde dig/jer senest 3 hverdage før hvert arrangement på mail:
lenemeretkrath1@gmail.com eller jyan1@live.dk og indbetale beløbet på
probox i klubhuset (tilmelding er bindende). Der skal være min. 8 deltagere, for
at arrangementet bliver gennemført.

Golf Tour Nordjylland
 Afholdes 22. -24. juli. Der spilles på Sebbers, Års og Rolds baner.

Golf Tour Nordjylland afvikles i år for 24. gang.
Max. 116 deltagere - en hyggelig turnering, hvor man kommer hinanden ved.
Green2green er GTN´s hovedsponsor igen i år. Ejeren af green2green - Peter
Grinsted - var en af grundlæggerne af Golf Tour Nordjylland. 

Mere info og tilmelding kan hentes her:

Læs mere om turneringen og tilmeld her

https://www.golfbox.dk/livescoring/tour/?language=1030#/competition/1796171/info


https://www.golfbox.dk/livescoring/tour/?
language=1030#/competition/1829570/info.
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