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Kære medlem,

Igen i år har I mulighed for at købe Golfhäftet hos os og samtidig støtte klubben! For
hvert kort vi sælger, tjener klubben penge, som kommer os alle til gode.

Med Golfhäftet kan du spille golf til 50% greenfee på mere end 1.150 baner i Europa
– og næsten 100 baner i Danmark. Der skal altså ikke spilles mere end ca. 2-2,5
runder før pengene er tjent ind igen. Golfhäftet er med andre ord den perfekte
julegave til golfspilleren, der har alt!

Fra nu og op til jul, kører Golfhäftet en kampagne, hvor man ved køb af 2 stk.
Golfhäftet 2022 får 1 gave med i købet. Du vælger selv om du vil have en golfhue,
evighedstees eller et par golfstrømper. 

Køb på kontoret, find linket på forsiden af klubbens hjemmesiden eller klik bare på
den blå knap herunder.

Vintertidsturnering søndag 31. oktober
Du kan stadig nå at tilmelde dig - sidste frist er torsdag d. 28/10 kl. 16.00.

Turneringen er en åben flagspilsturnering over 18 huller.

Flagspil er slagspil med handicap. Når du har brugt det antal slag, du har til rådighed
(banens par 72 + antal tildelte slag) sættes flaget. På scorekortet noteres samtidig
afstand til flaget på det hul, du nåede til.

Der er løbende start fra kl. 9:00

Max.antal deltagere 100. Turneringen har handicapbegrænsning på 54.

Turneringsfee er 60 kr pr. deltager.

For ikke medlemmer skal der betales 100 kr i Greenfee + matchfee 60 kr

Betaling skal ske online umiddelbart efter tilmelding dog senest d.
28/10 på knt.nr.:9367 4581511227

Ved betaling husk at angive navn og klubnummer
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Køb golfhäftet her

Yderligere info og tilmelding til turneringen her
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