
View this email in your browser

Damer søges til deltagelse ved
Klubmesterskaberne i hulspil
Søndag den 22. september afvikles klubmesterskaberne i hulspil. 

For at kunne afholde turneringen over en enkelt dag og få flere til at deltage
bliver matcherne som noget nyt afviklet over 9 huller. Placeringskampe afvikles
dog kun over 6 huller, så man i højere grad kan følge med i de vigtige matcher.

De 8 bedste damer fra "klubmesterskaberne i slagspil" har allerede kvalificeret
sig til "klubmesterskaberne i hulspil", men eftersom der kun var 7 deltagere, og
en allerede har meldt fra, er der stadig plads til 2 deltagere.

Vi håber derfor flere af klubbens damer vil tilmelde sig.

Sidste tilmelding er torsdag den 19. september kl. 16 på linket nedenfor.
Her kan du også læse mere om turneringen.

Klub 9 Afslutningsturnering
Der er gunstart kl. 9.30 for alle deltagere. Scorekort afhentes i klubhuset senest
kl. 9.00.
Efter turneringen er der fælles frokost med start ca. kl. 14.30 og herunder
præmieoverrækkelse.

Turneringsfee er 50 kr., og der kan tilkøbes frokost. 

Turneringen er en lukket turnering for medlemmer af Sebber Kloster Golf Klub.
Deltagere skal have hjemmeklub i Sebber Kloster Golf Klub.
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Sidste tilmelding er 20. september 2019 kl. 16.

Løvfaldsmatch, søndag den 6. oktober 2019 –
med baglæns gunstart kl. 9.00
Traditionen tro inviteres klubbens piger og damer igen i år til Løvfaldsmatch.
Matchen er for alle klubbens kvindelige medlemmer - uanset handicap og
erfaring udi golfspillet. Det er en dag med fokus på det sociale samvær og vi
ser frem til en hyggelig dag i klubbens efterårsskønne omgivelser.

Vi spiller almindelig individuel stableford på hold med 3-4 deltagere afhængig af
deltagerantal og med Hidden Holes. Ved morgenkaffen udtrækkes 7 huller, som
forbliver hemmelige, indtil runden er slut. Efter runden får hvert hold en
opgørelsesliste med angivelse af de 7 huller og holdets score på de 7 huller
tælles sammen. Vinder er det hold, der sammenlagt har flest point på disse 7
huller. Ved pointlighed vinder det hold, som sammenlagt har det laveste
handicap.

Ved holdsammensætnngen tilstræbes, at holdenes samlede handicap bliver så
lige som muligt. Ved tilmelding må du gerne angive evt. medlemskab af
Champagnepigerne eller Nonnerne. Det vil hjælpe os til at blande holdene
bedst muligt.

Vi starter kl. 8 i klubhuset med morgenmad og en introduktion til dagens spil og
udlevering af scorekort.

Efter runden er der frokostbuffet og præmieuddeling. Morgenmad og frokost
arrangeres af klubben.

Deltagerpris: 120 kr. per person (eksklusive drikkevarer til frokosten).

Af hensyn til mad er mindste deltagerantal 20 og frist for tilmelding
søndag den 29. september. Tilmelding er bindende. Betaling via ProBox.

Vi ser frem til at se jer.

Venlige hilsener fra årets arrangører,

Winnie og Kirsten

Tilmeld dig til Klub 9 afslutningsturnering her

Tilmeld dig til Løvfaldsmatch her

https://www.golfbox.dk/livescoring/tour/#/competition/1796251/info
https://www.golfbox.dk/livescoring/tour/#/competition/1875586/info
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