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Nyt i Åbningsturneringen:
I år er turneringen ikke lavet som en individuel turnering, men sat op som
en hold-turnering. Vi spiller Texas Scramble. Golf er jo både en
konkurrence såvel som en social oplevelse, og det er det, vi gerne vil
skyde sæsonen i gang med. 
Traditionen tro er der suppe, som skal bestilles ved tilmelding på Golfbox.

Standard lokalregel E-5
(Mistet bold eller bold Out of Bounds kan erstattes mod to straffeslag)
Ovennævnte lokalregel har været gældende i Sebber Kloster Golf Klub fra
01-01-2019. 
Regel og hcp. udvalget har betragtet det som en prøveperiode. Vi har
konstateret at reglen bliver anvendt i yderst begrænset omfang.
Reglen har i perioden ikke kunnet anvendes i klubturneringer, samt
turneringer i DGU regi.
Udvalget har af den årsag valgt at udfase lokalregel E-5 fra 15-03 2020.
Af hensyn til afvikling af spillet fremover anvendes regel 18.3 (provisorisk
bold).
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For evt. nærmere forklaring, kan der rettes henvendelse til henholdsvis
Kim Bodholt eller Hans Jørgen Krath.
På udvalgets vegne
Hans Jørgen Krath
 

Herregolfer – vil du være munk?
Kom og vær med i herreklubben ”Munkene”
 
”Munkene” er en herreklub i Sebber Kloster Golf Klub. Klubben formål er
at fremme samspillet mellem så mange forskellige herregolfere som
muligt. Udover nogle sjove oplevelser er det med til at sikre et godt socialt
liv i vores klub, samtidigt med at både gamle og nye medlemmer mødes
på kryds og tværs i Munkenes torsdagsturneringer. 
 
Turneringer på torsdage:
Der spilles 18 hullers match fra maj til og med august og 9 hullers match i
april og september. 
Vi spiller i 2 rækker:   slagspil eller stableford, som vælges ved tilmelding.
Munke Masters: er en slagspilsturnering over 5 runder, hvor 3 runder er
gældende.
Den første torsdag i måneden har vi match og spisning. På disse torsdage
spiller vi på Engsløjfen (Par 3 banen).
Weekendturneringer 2020: Åbningsmatch: 5/4, Udematch 9. 10/5, 4/7,
16/8, Afslutningsmatch 27/9.
 
Tilmeldinger til turneringerne foregår på golfbox, hvor man både tilmelder
sig turneringen og booker en tid.  
Munkene skal gå i en bold med en anden munk for at være gældende
som turnering.
 
Kontingent og Indmeldelse
Indmeldelse sker på jkur@live.dk og ved indbetaling af kontingent 300 kr.



på konto 9367-4582399080 med angivelse af navn og DGU-nr. Du bliver
betragtet som fuldgyldigt medlem, når vi har registreret betalingen på
kontoen. 
For information kontakt bestyrelsen eller se munkenes opslagstavle.
 
Hilsen Munkene
 
Formand Torben Langeland Bach 20866730
Kasserer Jens Kristensen 30252951
Aage Pedersen 24633298
Kjeld Wittrup  23300187                             
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