Bestyrelse
Jørgen Laursen
Tlf. 24 66 57 15

Seniorklubben
I
Harre Vig
Golfklub

Keld Roed Andersen
Tlf. 30 74 94 11
Erland A. Nielsen
Tlf. 40 90 39 71
Ejler Bonde
Tlf. 22 96 19 18

Program 2020

VELKOMMEN
I
SENIORKLUBBEN

Resultaterne bør indberettes som tællende score.

Præmier.

Alle damer og herrer, der henholdsvis er 50 og 55 år eller
mere, er velkommen til at være med.
Dispensation for alder kan gives. Dog kan man ikke
deltage i præmieuddelingen.
Nybegyndere er meget velkomne.
Mødetid senest kl. 8:30.

Der betales 20 kr. hver gang.
Pengene går til præmier.
Vi spiller i 3 rækker, som regel stableford. Golfbox
fordeler deltagerne, så der er lige mange i hver række.
Så hvilken række du er i, afhænger af antal deltagere, så
se på scorekortet, hvilken række du hører til denne gang.
Vi spiller nærmest flaget på 1 hul for hver række, men
altså ikke samme hul for alle spillere.

Spilledage.

Udflugt.

Vi spiller hver onsdag i perioden 1. april til 30. september
med start onsdag den 10. juni. Der er dog pause i juli
måned. Onsdag den 30. september er der afslutning med
spisning. Tilmelding bedes foretaget på Golfbox
Klubturnering.

Som sidste år prøver vi i år at arrangere en 2 dages
udflugt med overnatning på ?????.
I første halvdel af september. ?

Starttidspunkt.

For at blive medlem af seniorklubben betales 100 kr.
for hele sæsonen. Kun medlemmer af Harre Vig
Golfklub kan være medlem.
Man kan deltage som gæst højest 3 gange i 2020.
Gæster betaler 30 kr. pr. gang.

Betaling skal være foretaget inden man møder op. Dette
kan foretages ved overførsel til: Regnr. 2600 ktonr. 6885
776 769 eller via Mobile Pay til 30 74 94 11. Klubben
printer scorekort. Startliste laves vha. golfbox aftenen før.
Vi går, afhængig af antal deltagere, ud på flere huller kl.
08:50.

Kontingent.

