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Cross Country 7. november
Turneringen er en åben turnering, og der spilles Texas Scramble i hold
bestående af 3-4 spillere.

Max. handicap er 54. Mødetid senest kl. 9.30. Sidste tilmelding 4. nov kl.
16.00

Deltagerantal er begrænset til 60 deltagere (først til mølle)

Der sættes blandede, jævnbyrdige hold med nogenlunde ens samlet
spillehandicap.

Cross country: Slagspilturnering, hvor hullerne ikke spilles i normalt forløb, men
ad den vej, spillerne finder bedst, idet en bane på 12 huller "udlægges" af
turneringsledelsen i samarbejde med greenkeeperne - f.eks. således: 1. hul: fra
1. tee til 3. green, 2. hul: fra 4. tee til 6. green, 3. hul: fra 7. tee til 9. green
etc. DET ER IKKE TILLADT AT BRUGE NOGEN FORM FOR
AFSTANDSMÅLERE.

Der vil være mulighed for at købe suppe efter turneringen. Pris 40 Kr.

Betaling skal ske online umiddelbart efter tilmelding dog senest d. 04/10 på
knt.nr.:9367 4581511227 Husk angivelse af navn

Adventsturnering 27. november 
Turneringen er åben og er en 3-jerns turnering over 9 huller.

Gunstart forni kl. 12.00. Mødetid senest kl. 11.30. Sidste tilmelding 21. nov kl.
19.00

Turneringsfee er 60 kr. Turneringsfee inkluderer glögg og æbleskiver efter
turneringen.

Betaling skal ske online umiddelbart efter tilmelding dog senest d. 25/11 på
knt.nr.:9367 4581511227 Husk angivelse af navn

Hver spiller må kun medbringe og anvende 3 jern/køller + putter.

Turneringen har handicapbegrænsning på 54 og der skal være minimum 8
deltagere pr. række. 

Der spilles i op til 2 rækker alt efter antal tilmeldte opdelt på handicap. Der
spilles stableford med fuldt sph over 9 huller.

Medlemsmøde og ekstraordinær
generalforsamling 16. november 
Punkter på medlemsmødet er

Medlemsudvikling
Økonomi
Baneudvalget
Frivillige
Pro

Evt. ønsker om andre punkter bedes afleveret/sendt til formand@sebbergolf.dk
senest 1. november.

I forbindelse med medlemsmødet afholdes der ekstraordinær
generalforsamling med punkterne leasing af greenklipper og vedtægtsændring.
Indkaldelse til møderne udsendes gennem Golfbox.
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