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Deltag i årets mesterskaber i SKG 

Vil du deltage i årets klub-, rækkemesterskaber eller
stablefordmesterskaber weekenden d. 27.-28./8, så er
tilmeldingen åben indtil d. 24/8 kl. 23:59.

Man kan deltage i 

klubmesterskab og/eller rækkemesterskab - som er
slagspil uden hcp

stablefordmesterskabet med hcp, dog kun for spillere
mellem hcp. 15,1-54,0.

Et par korte info:

Ved tilmelding til klubmesterskaberne skal man også
tilmelde sig rækkemesterskaberne, hvis man ønsker at
deltage i disse.

Hvis man kun ønsker at deltage i rækkemesterskaberne
tilmelder man sig kun disse.

Hvis man ønsker at deltage i stablefordmesterskaberne
tilmelder man sig disse.

Det er kun klubmesterskaberne for herrer, der spiller 36
huller lørdag + 18 om søndagen - alle andre spiller 18
huller begge dage.

Mad om lørdagen. Man kan vælge mellem tarteletter og
bøfsandwich. Bestilles ved tilmelding

Læs nærmere om mesterskaberne under info på
golfbox, så du kan få dig tilmeldt det rigtige mesterskab.

Jo flere vi er med - desto sjovere er det. 

Husk også næste uges konkurrence
Alle, der spiller på vores bane i uge 33, 15.-21. august på Klostersløjfen, kan deltage
i konkurrencen, og der er flotte præmier på højkant. Du skal dog have en
spillemakker med som markør, og slaget skal indgå i en tællende runde. Det er
gratis at deltage.

Så hvis du slår et slag, der ligger tættere på flaget på hul 17 end dagens hidtil
bedste, så husk at skrive dig på sedlen ved green og få din markør til at kvittere for
slaget. Hvis du ved dagens afslutning har slået dagens bedste slag, vinder du en
torsdags-billet til Made in HimmerLand 2022.
Skulle der ikke være en vinder på en enkelt dag, går billetten videre til næste dag,
således der nu er to billetter i spil.
Eksklusivt for Sebber Kloster Golfklub er der en VIP billet på spil blandt ugens
bedste nærmest flaget-spillere. Til næstbedste er der en partoutbillet til alle dage på
højkant. 

VIP (torsdag) billet inkluderer:
Let morgenbuffet med croissant te, kaffe og juice kl. 09.00-11.00
Frokostbuffet te, kaffe kl. 12.00-14.00
Te, kaffe, kage og snacks kl. 15.00-luk
Fri bar incl. øl, vand og udvalgte vine
Entre
Fri VIP parkering

På forhånd tak for støtten.

Vi glæder os til at se dig i klubben i uge 33 -  og hvem ved?  Måske bliver det dig,
der skal til HimmerLand og se golf i verdensklasse?
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