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Sidste tilmelding til GF-turneringen på søndag
er i morgen, torsdag kl. 12 

GF- Forsikring inviterer til holdmatch i Sebber Kloster Golf Klub. Matchfee er 80,- kr.
incl. 1 stk. sandwich og 1 øl, 1 glas vin el. 1 vand efter matchen.

Der serveres kaffe fra "DEN LILLE GRØNNE GF-BIL”. 

Greenfee for ikke medlemmer er kr. 100,- 

Deltagere i turnering som har introkort, greenfeebillet og Golfring Nordjylland betaler
ikke greenfee.

Max. antal deltagere: 112 efter først til mølle
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Afhentning af scorekort senest 8.30. Der er gunstart kl. 9.00. 

Rækker og spilleform
Der spilles i en holdrække, hvor det samlede handicap for de enkelte hold holdes så
lige som muligt.

Der spilles fourball (bestball), hvor de 3 bedste scores (stableford) er tællende for
holdet.

Har man ønske om en bestemt medspiller, skriver man DGUnr. på ved tilmelding.
Dette er ingen garanti for, at det er muligt.

Holdene bliver sammensat efter tilmeldingsfristens udløb.

Nyt initiativ ved klub- række- og
stablefordmesterskaberne

SÅ ER DET TID AT FINDE KLUBBENS MESTRE!
Mesterskaberne spilles lørdag den 31. august og søndag den 1. september 2019.
Deltagelse er gratis, og vi håber, at mange medlemmer har lyst til at deltage i denne
venskabelige golfdyst.
Spilleformen er:
-       Slagspil i klub- og/eller rækkemesterskaberne. 
-       Stableford i stablefordmesterskaberne.
 
Tilmelding via golfbox senest onsdag 28. september kl. 20.  Husk der ikke er

Tilmeld til GF Forsikring turnering her

https://www.golfbox.dk/livescoring/tour/?language=1030#/competition/1796212/info


mulighed for eftertilmelding.
 
Nyt initiativ omkring stablefordmesterskaberne
Stablefordmesterskaberne har tidligere været forbeholdt spillere med hcp 15,1 - 54.
Det vil fortsat være muligt blot at tilmelde sig denne del af turneringen, men ihåbet
om at få flere til at deltage, når der er mulighed for at konkurrere med handicap, vil
deltagere i klub- og rækkemesterskaber også spille med i det sideløbende
stablefordmesterskab. 
Vælger en deltager i klub- og/eller rækkemesterskaberne således at strege et hul, er
den pågældende spiller udelukket fra slagspilsrækkerne, men kan fortsat gøre sig
gældende i stablefordmesterskaberne.

I stablefordmesterskaberne oprettes i øvrigt et antal lige store rækker efter antal
deltagere.
 
Turneringsudvalget håber på den måde at flere vil tilmelde sig turneringen og være
med til at fejre klubbens mestre i de mange rækker.
 
Nyt initiativ med bagmærker 
På baggrund af spørgeskemaundersøgelse blandt sidste års vindere er det
besluttet, at vinderne modtager: diplomer i rammer samt bagmærker med navn.
Da vi ikke selv kan fremstille bagmærkerne på dagen vil de kunne afhentes på
kontoret nogle uger senere.
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