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Kære medlemmer af Seniorklubben 

Seniorklubbens Hulspil stableford parturnering. 

Der er stadig plads på vores Parturnering: 

Hulspil stableford parturnering, hvor den samlede score for begge spillere afgør resultatet for hullet. 
Turneringen spilles over 12 huller og afholdes på 9 huls banen. Max. 16 par, som inddeles i 4 grupper, hvor 
alle i hver gruppe spiller mod hinanden. De 2 bedst placerede par i hver gruppe går videre til "knock out 
facen". Der spilles på faste spilledage med gruppespil: 11/5, 25/5, og 8/6. Kvartfinale 22/6, Semifinale 3/8 
og finale 17/8. Første start alle spilledag er kl. 14.00. 

Hvis et par ikke kan spille på en af de fastsatte datoer, kan man med modstanderen aftale en anden dato, 
dog således at matchen er afviklet senest 4 dage før næste spille runde. Turneringen kræver 16 par (hvert 
par dame & herre) for at blive aktuel, hvilket også er det maksimum antal par der kan deltage i turneringen. 
Turneringsgebyr 50 kr. per par. Tilmelding i golfbox senest 4. maj kl. 18.00 Hvis du gerne vil deltage i 
turneringen, og ikke selv har en makker, så tilmeld dig som solist, hvorefter turneringsledelsen vil forsøge 
at danne et par. 

VENSKABSTURNERING Odsherred-Kalundborg I Odsherred fredag den 6. maj 2022. 
Der er stadig ledige pladser. 
Senest tilmelding mandag den 2. maj kl. 12:00. Gunstart kl. 9.00 og mødetid senest kl. 8.30, hvor briefing 
finder sted. Efter matchen er der frokost og overrækkelse af præmier. Deltagerantal er max 40 pr. klub 
”først til mølle” og helst nogenlunde ligeligt fordelt mellem kønnene. Hvis en klub ikke kan opfylde max. 
antal spiller kan der tildeles yderligere pladser til den anden klub, hvis der er behov for dette. 

Se mere på opslaget her 

Kommende hygge turneringer. 

20.  maj, Forårsturnering over 9 hhv. 18 huller på 9 og 18 hullers banen. 

Der spillers greensome parturnering,  Gunstart kl. 09:00   18H, kl. 11:00  9H 

Fællesspisning og præmieoverrækkelse efter endt spil 

https://www.solvogngolf.dk/onewebmedia/Opslag%202022%20Odsherred-Kalundborg.pdf


Tilmeldinger starter: 30. april 2022 kl. 08:00 og slutter 17. maj 2022 kl. 12:00.Tilmeldingsgebyr: 150,00 DKK 

17. juni, Hyggeturnering over 9 hhv. 18 huller på 9 og 18 hullers banen. 

Turneringsformat vil blive fastlagt senere.  Gunstart kl. 09:00   18H, kl. 11:00  9H 

Fællesspisning og præmieoverrækkelse efter endt spil 

Tilmeldinger starter: 28. maj 2022 kl. 08:00 og slutter 14. juni 2022 kl. 12:00.Tilmeldingsgebyr:150,00 DKK 

Nye medlemmer siden sidst: 

18-hulsbanen:  Marianne Lusty 

9-hulsbanen: Marianne Risgaard, Erik Korsholm, Ingrid Bason, Margarethe 

Andresen                                           

Nyttige link:  solvogngolf.dk, Årsplan | solvogngolf.dk Turneringer | solvogngolf.dk Fredagsgolf | 
solvogngolf.dk 
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