BLIV MEDLEM AF DAMEKLUBBEN

DAMEKLUBBEN

21-02-2018

SPILLEDAG

Onsdag – matchform iht. Matchkalenderen (se særskilt opslag).

Tilmelding via Golfbox. Man bestiller blot en af de ledige tider. På
almindelige onsdage møder man et kvarter før første reserverede
tid ved 1. teested. Alle scorekort samles og man trækker lod om, hvem der spiller
sammen.
TILMELDING

Hvis/når man ved, at nogen kommer senere gør man plads til dem i sidste bold.
Dameklubben har fortrinsret på 1. teested:
Formiddag: mellem 11.00 – 12.00 uofficieltid – se golfbox
16:00 – 16:23 og 16:38 – 16:53
Tiderne frigives natten mellem mandag og tirsdag, og er herefter frit tilgængelige for
alle.
OPTAGELSESKRITERIE I
DAMEKLUBBEN
Alle er velkomne: Nye som gamle, unge som ældre uanset handicap. Ved match har
medlemmer med hcp. 48 – 54 kun slag som til hcp. 48.
Du er også velkommen hvis du har et af de mulige flexmedlemsskaber
KONTINGENT 2018
Kontingent:

500,00 kr.
eller du kan være deltidsmedlem for 100 kr. +
betale 50 kr. pr. gang du spiller

Kontingentet skal indbetales på Dameklubbens konto:
Nordea reg. nr. 2445 Konto 0746-886-268
Husk navn og medlemsnummer ved indbetalingen. Når indbetalingen er registreret vil
tilmelding via Golfbox være mulig.
MATCHFORM

På almindelige onsdage er matchformen i henhold til
matchkalender, begge rækker veksler mellem stableford og
slagspil.
Vi spiller i 3 rækker:
A-rækken:
B-rækken:
9 hullers række: 0 - 48 (Denne række for de
medlemmer der af forskellige årsager ikke kan
deltage i turneringen over 18 huller).

Scorekort udskrives fra skærmen i klubhuset. Det skal underskrives af
både markør og spiller inden det lægges i Dameklubbens postkasse.
Alle scorekort fra onsdags matcher registreres af matchledelsen i
Golfbox, og der sker således op- og nedskrivning i henhold til
gældende regler. (vi bliver ikke reguleret på 9-huller)

Ca. 1 gang pr. måned, se matchkalenderen, arrangeres spisematch med fælles
spisning efter en 9 hullers match med gunstart. Matchtype og starttidspunkt
fremsendes sammen med startliste pr. mail.
Tilmelding til Spisematch sker via Golfbox, hvor matchen er oprettet som turnering.
Deadline for tilmelding: søndag kl. 12:00 før matchen. Startlisten udsendes normalt
mandag men senest tirsdag.
Vores kasserer Berit Olsen beder om, at betaling til spisematcher indbetales senest
søndag før match til foreningens konto: 2445 0746-886-268 med oplysning om
medlemsnummer og navn.
Efter spisningen uddeles præmier for månedens matcher samt dagens holdmatch.

SÆRLIGE ARRANGEMENTER
02-05-2018
10-06-2018
21-06-2018
01-08-2018
30-08-2018
15/16-09-2018
05-09-2018
03-10-2018
16-11-2018

Veninde parmatch
Pink Cup Match
Match mod Harekær, ude
Match mod Værløse, hjemme
Tre klub turnering, ude, Sydsjælland
Dameweekend
Sponsormatch
Afslutningsmatch
Årsmøde/Julefrokost

DAMEKLUBBENS BESTYRELSE:
Marianne Hernov

Tlf. 29 25 49 01
privaten@citus.dk

Formand
præmiekoordinator

Birgit Mindegaard

Tlf. 29 25 49 01
bm@minris.dk

Menigt bestyrelsesmedlem
Matchkoordinator

Berit Olsen

Tlf. 22 29 48 96

Kasserer

flolsen@biaf.dk
Karin Hansen
Merete Andersen

Tlf.57 52 62 43
Karinboruphansen@gmail.com

Sekretær
Hjemmeside – Pink Cup

Tlf. 43 90 26 27

Menigt medlem

imca@mail.tele.dk

INDMELDELSESBLANKET hænger på opslagstavlen i Klubhuset,
ligesom den findes på DAMEKLUBBENS hjemmeside, opslagstavlen.

