
  

 

 

 

Til alle seniorerne i Odsherred Golfklub.  

Invitation til SeniorOpen den 9. juni 2017   
I inviteres hermed til at deltage i Seniorklubbens turnering ”SeniorOpen”  

Medlemmer af Seniorklubben er meget velkomne til at invitere gæster fra fremmede 

klubber, I får mulighed for at spille sammen med Jeres gæster. 
 

Sponsor på turneringen er Hotel HøjbySø og Krone Golf Tours. 
 

Tilmelding på Golfbox fra den 8. maj til 4. juni.  
 

Turneringsfee inkl. spisning kr. 175.-  Gæstegreenfee kr. 200.- Frie træningsbolde til alle. 

Indbetaling af både turneringsfee og greenfee sker SAMTIDIG med tilmelding på 

Seniorklubbens konto reg. 3565 kt.nr.3565456571   
 

Deltagerkrav: Damerækken 50+, herrerækken 55+, HCP max. 36.   

Deltagerantal max. 92 efter først til mølle princip. 
 

Gunstart kl. 09:00.  Scorekort kan afhentes kl. 07:30 – 08:30 i receptionen. 
 

Turneringsform:  

Stableford, der spilles individuelt både i en dame og en herre række og holdvis hvor de 

3 bedste scores på hvert hul tæller.  
 

Herudover er der nærmest flag på alle 5 par-3 huller. Sponseret af Hotel HøjbySø. 
 

Holdturneringen bliver præmieret med vinpræmier. 
 

Individuelle præmier: 

1. præmien miniferie for 2 på Hotel Højby Sø og 2 x greenfee, Sponseret af Hotel HøjbySø 

2. præmien rejsegavekort på kr. 1000 til Krone Golf Tours      Sponseret af Krone Golf Tours 

3. præmien rejsegavekort på kr.   500 til Krone Golf Tours      Sponseret af Krone Golf Tours 
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SeniorOpen på 9 huller. 
 

Vi spiller også ”SeniorOpen” på vores dejlige 9- huls bane, så har I lyst til at deltage men kun 

kan gå 9 huller er I også meget velkommen.  

 
 

Gunstart kl.10:30.  Scorekort udleveres på 1. tee fra kl. 9:45  
 

Turneringsform:  

Stableford, der spilles individuelt både i en dame og en herre række og holdvis hvor de 

3 bedste scores på hvert hul tæller. 

Herudover er der nærmest flaget på 3 udvalgte huller. 

  

Tilmelding på mail til seniorklubben@solvogngolf.dk fra den 8. maj til 4. juni.  
 

Turneringsfee inkl. spisning kr. 175.-  Gæstegreenfee kr. 100.- Frie træningsbolde til alle. 

Indbetaling af både turneringsfee og greenfee sker SAMTIDIG med tilmelding på 

Seniorklubbens konto reg. 3565 kt.nr.3565456571   

 

Deltagerkrav: Damerækken 50+, herrerækken 55+, samt HCP max. 72 

Max. deltagerantal: 36 efter først til mølle princip. 

 

Holdturneringen bliver præmieret med vinpræmier. 
 

Individuelle præmier: 

1. præmien Condor pakke, Greenfee + frokost for 2 personer til Korsør Golfklub 

2. præmien billet til "landliggerfest” for 2 pers på Hotel HøjbySø 

3. præmien Vin 
 

Vinpræmier til nærmest flag på 3 udvalgte huller sponseret af Hotel HøjbySø 

 

 

Turneringsleder: Jørgen Krampau – 30 23 85 83 – j@krampau.dk 

 

       Med venlig hilsen  

     Seniorklubben 

        Odsherred Golfklub 

seniorklubben@solvogngolf.dk
mailto:j@krampau.dk

