
 

 
Tirsdagsdamerne 

FORÅRSMIDDAG OG 
HOLDMATCH 

 
2017 

 
Velkommen, kære tirsdagsdame til vores 

FORÅRSMIDDAG - TIRSDAG, DEN 9. MAJ 2016 kl. 19.30. 

 
Vi glæder os til at se jer alle i restauranten på en herlig forårsaften med hyggeligt socialt 
samvær, lækker mad, og uddeling af ugepræmier helt tilbage fra starten af sæsonen.  
Vores sponsor denne aften er Proshoppen. Allan kommer selv for at uddele sine præmier. 
 

Pris for middag, kaffe og kage kun 100,00 kr. 
(øvrige drikkevarer er for egen regning) 

Tilmelding via Golfworks under Klubturneringer  
senest SØNDAG d. 7. Maj  til middagen. 

 
Betaling for middagen: Beløbet kan indsættes på bankkonto: reg.nr. 3109 kontonummer: 4120 
046411 eller betales via mobilepay: 2166 9367, meget gerne samtidigt med tilmeldingen og 
allersenest søndag d. 7. maj.   
Husk medlemsnr. og navn i teksten til indbetalingen. 

 
HOLDMATCH -  TEXAS SCRAMBLE 

tirsdag, den 9. maj 2016 
Samme dag spiller vi holdmatch – hhv. over 9 eller 18 huller, både formiddag og eftermiddag.. Vi 
sætter holdene, og I skal derfor ikke selv reservere tid denne dag. Startlisten kommer på 
hjemmesiden søndag d. 7. maj.  

 
Tilmelding via Golfworks under Klubturneringer  

senest FREDAG d. 5. Maj til spillet 
 
Matchpropositioner: På hvert hul driver alle, hvorefter man vælger det bedste drive. Herfra 
slår alle så deres andet slag. Af disse vælges igen det bedste, hvorfra alle slår deres tredje 
slag osv.  
Samtlige spilleres drive skal vælges mindst 2 gange ved 9 hullers match. 
I 18 hullers match skal hver spillers drive vælges mindst 4 gange. 
Summen af antal slag på hvert af de 9/18 huller udgør holdets resultat. 
 
Vi håber, I har lyst til at deltage i både middag og spil (tilmelding 2 steder) eller, hvis I ikke har 
mulighed for begge, er I naturligvis velkomne i det arrangement, der passer. 

 
Mange hilsener og på gensyn fra 

Birgit, Lissi, Elisabeth, Annie og Ulse 
 
 


