
MIDSOMMERMATCH
Lør/søndag 24./25. juni

Vi spiller golf både lørdag og søndag. I er sammen i hold på 
fire personer - gerne udklædt for at skabe en festlig stem-
ning, men det er ingen betingelse.

I kan tilmelde jer som hold i GolfBox (find på et godt hold-
navn). Du kan også tilmelde dig enkeltvis, og du vil så blive 
placeret på et hold. Hvis antallet af spillere ikke går op med 
fire, kan vi dog ikke garantere, at du kommer med.

Der er festmiddag lørdag aften - og programmet for weeken-
den ser således ud:

Lørdag
• Kl. 8-9: Morgenmad
• Kl. 9: Gunstart
• Ca. kl. 14: Fælles frokost sponseret af Restaurant Konto-

ret
• Eftermiddagen fri til at køre hjem og skifte til festtøj
• kl. 18.30: Festmiddag i klubhuset.

Søndag
• Kl. 8-9: Morgenmad
• Kl. 9: Gunstart
• Ca. kl. 14: Præmieoverrækkelse

Det koster 200 kr. pr. deltager at være med (800 kr. for et 
hold). Betalingen dækker matchfee og præmier samt delta-
gelse i frokost lørdag.

Øvrige priser
• Morgenmad: 85 kr. pr. dag
• Festmiddag eksklusiv drikkevarer: 250 kr.
• Husets vin: 180 kr - og der vil være mulighed for at købe 

andre vine. Efterfølgende er der bar til sædvanlige rimeli-
ge priser.

Betaling for matchfee inklusiv frokost lørdag sker i Golf-
Box.

Tilmelding og betaling for morgenmad og festmiddag sker 
i restauranten. Bemærk, at der er sidste tilmeldingsfrist 
onsdag den 21. juni kl. 23.59.

Matchform / tilmelding:

• Tilmelding skal ske i GolfBox enten som hold (4 spillere 
på hold) eller enkeltvis

• Tilmelder man sig enkeltvis, er man ikke sikker på delta-
gelse, hvis antallet af spillere ikke går op

• Der spilles stableford i to lige store rækker med 7/8 sph 
over 36 huller - I får nærmere at vide på dagen

• De tre bedste score pr. hul er tællende
• Der spilles med max handicaptildeling på 48,0

Præmier

Der er præmier til:

• De tre bedste hold i hver række (A og B) - bedste net-
toscore (samlet over begge dage)

• Nærmest hullet på hul 5, 7 13 og 17 (begge dage)
• Længste drive på hul 18 (begge dage og både herrer og 

damer - drivet behøver ikke at være på fairway)

Festmiddagen - husk tilmelding på forhånd

Der serveres buffet:

• Tre slags forretter (to fisk og en kød)
• To slags kød
• Blandede lækre madsalater efter torvets udbud med 

forskellige toppings
• Nye kartofler stegt i god olivenolie
• Nedkogt svampesky tilsmagt med vin og fløde
• Tre slags desserter og kaffe 


