
 

Sæsonstart Senior Section den 12. april.                         

Igen i år får vi en sæsonstart med restriktioner, men heldigvis kan vi starte op som planlagt. Vi kan 

indtil videre ikke samles i restauranten, og der må kun være 2 personer (med mundbind) indenfor i 

klubhuset ad gangen. Til gengæld er forsamlingsloftet udendørs nu 50 personer. Men da 

golfbanen udgør et stort areal, er det tilladt at afvikle turneringer med flere end 50 deltagere, 

såfremt der på intet tidspunkt forsamles mere end 50 personer på et afgrænset område. 

Derfor starter i år vi op med den almindelige Stableford turnering, hvor vi spiller henholdsvis 9 og 

18 huller. Vi udsætter således Mexican Scramble turneringen indtil videre. I hører nærmere, når 

vi må arrangere fællesspisning, præmieoverrækkelse og igen spiller Mexican Scramble. 

Fremgangsmåden bliver således: 

1. Du foretager indmeldelse i Senior Section i god tid inden den 12. april ved at indbetale 

kontingent kr. 250,- på konto 3618 -3288675678 og anføre navn og medlemsnummer. 

2. Du tilmelder dig turneringen således: 

1. Gå til GolfBox – Klubturneringer - Senior Section 9 eller 18 huller 

2. Find det baneforløb, du ønsker at spille. 

3. Vi spiller i hold á 4, så fyld så vidt mulig op. 

4. Tilmeld dig på det ledige spilletidspunkt, du ønsker at spille. 

5. Mød op mandag morgen i begrænset tid inden dit spilletidspunkt, og udskriv selv 

scorekort, hvor du også selv vælger tee-sted. Husk kun 2 personer i klubhuset ad 

gangen. 

6. Hvis du undtagelsesvis ikke er blevet tilmeldt via GolfBox, kan du skrive dig på en 

fremlagt liste over ”Eftertilmeldte”, og koble dig på en ledig tid. 

7. Gå ud til dit starthul og start op sammen med dine medspillere på det bestilte 

tidspunkt. 

3. Efter matchen skal scorekortene afleveres til Marlene i Sekretariatet gennem 

postsprækken ind til kontoret. 

4. Derefter registreres din score, og en præmieliste kan offentliggøres. 

5. Præmieoverrækkelser sker første gang vi har fællesspisning. 

Samme fremgangsmåde anvendes de kommende uger, indtil der kommer ny information. 

Der vil den 12. april være hjælp til rådighed ved fremmøde ved klubhuset – også hvis du ikke har 

fået dig tilmeldt på GolfBox eller betalt kontingent elektronisk. Hvis der inden da er spørgsmål, 

kommentarer eller brug for hjælp, kan tlf. 40643062 (Kjeld Egebo) kontaktes. 

 

Vi glæder os til igen at spille Senior-Golf, og ser frem til at se ”gamle” medlemmer og ikke 

mindst en masse nye seniorer hver mandag til en hyggelig gang golf i dejligt socialt selskab med 

andre medlemmer, som også er fyldt 60 år. 


