
Damedagsafslutning  
 Lørdag d. 8. oktober 2022 

MATCH: 

Kl. 9.30 Gunstart 

Matchform: 

● Der spilles holdturnering over 18 huller 

● Vi er opdelt i hcp. Grupper A-B-C 

● Alle slår/driver fra dameteestedet 

● Herefter vælger I de 2 længste/bedste bolde. 

● De 2 damer der ligger længst til venstre spiller sammen og de 2 der ligger til højre spiller sammen resten af runden 

● 2 spillere spiller videre fra den ene bold og de 2 andre spiller fra den anden bold 

● Dvs. I markerer den bold, hvor  I vælger at slå fra og derfra spiller I begge bolde. 

● Herefter spiller man sin egen bold færdig til man er i hul eller ikke har flere slag. 

● Du spiller med dit normale handicap. 

● De 3 bedste score tæller med til holdscoren. 

● Holdscoren føres ind på holdkortet, der afleveres så snart I kommer ind. 

Der er tættest på flaget på alle par 3 huller - længste drive på hul 7+17 - tættest snoren på hul 18. 

BEAT THE PRO: du har i dag mulighed for at “slå” Pro’en på hul 9. For den mulighed betaler du 25 kr på mobilepay. 

HVIS du har slået Pro’en, afleverer du seddel med dit navn og er dermed i lodtrækning om en gevinst mellem dem der 

har slået Pro’en. 

For at lave det lidt festligt på banen opfordrer vi ALLE til at iføre sig en eller anden sjov 
påklædning på runden. Det kan være en hat - kjole - sjove golfstrømper- 

JA – KUN fantasien sætter grænserne her :-) :-)   LAD OS LAVE LIDT SJOV….. :-) :-) 

 

FEST: 

Samling kl. 15 i forhallen. Velkomstdrink! Uddeling af månedspræmierne samt vinderne af dagens match! 

Kl. 15.30 går vi til bords. Der serveres hovedret, dessert og kaffe! Mad og 2 glas vin eller en stor øl er på Damedagens 

regning! Under middagen kårer vi alle ÅRSVINDERNE! Efter kaffen har vi Amerikansk lotteri med HELT FANTASTISKE 

gevinster (vi tager KUN mobilepay ☺) Derefter musik, dans, sang og FEST!!! 

PRIS: 

Du skal kun betale 75 kr. i matchfee for at få del i hele ”pakken”.  

TILMELDING: 

Tilmelding på golfbox under menuen: Klubturnering. Tryk på Damedagsafslutning 2022 – tilmeld! 

 HVIS du KUN kan deltage i match ELLER kun i fest SKAL du notere det i kommentarfeltet. 

Tak for sæson 2022 - Vi glæder os allerede til sæson 2023 

Damedagsudvalget     


