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Bare mænd støtter brysterne
Dato

Fredag den 4. oktober 2019 kl. 13.00
Scorekort udleveres fra kl. 12.00
Velkomst og info på puttebane foran terrassen kl. 12.40

Deltagere

Alle mænd med aktivt DGU kort og max hcp 36.
Max 120 spillere – første til mølle

Spilleform

Texas Scramble par-match med 4/5 spillehandicap, dog max 6 tildelte
slag mere end spilleren med det laveste spillehandicap.
Der spilles fra Tee 55 på 18-huls banen.

Rækker

To lige store rækker

Tilmelding

På GolfBox indtil tirsdag den 1. oktober kl. 12.00
Link til tilmelding

Matchfee

Kr. 500,- pr. spiller
inkl. besøg ved pølsevognen.
Beløbet dækker matchfee, evt. greenfee, par 3 konkurrence, præmier og biksemad efter runden.
Kan betales på ProBox terminal. Kun kvittering ved betalingskort.

Startliste

Offentliggøres og udsendes senest dagen før kl. 18.00

Præmier

Præmier til minimum de 5 højeste scores i hver række
Nærmest flaget på alle par 3 huller

Hole in one Willis Towers Watson garanterer 25.000 kr. som går til indsamling.
Endvidere er der en flot præmie til den som præsterer slaget.
Klubben giver den normale flaske whisky.
Personlige sponsorater
Udskriv personlig sponsorkontrakt på dette link

Det er her du kan gøre en KÆMPE forskel!!!
Du kan bidrage yderligere til kampen mod brystkræft ved at finde personlige sponsorer,
som vil hjælpe dig med at indsamle midler, enten ved at sponsere jeres par med et vist
beløb pr. point I opnår, eller ved at sponsere et fast beløb til jeres par.
Auktion

Der afholdes auktion over flere sommerhusophold for max 14 personer i 4 dage
inkl. varme og el, men ekskl. rengøring.
Huset er beliggende Krattet 17, Søndervig og indeholder pool, spa, sauna og vaskemaskine.
Der holdes separate auktioner over 3 perioder: 21/11 – 24/11, 28/11 – 1/12 og 13/1 – 16/1

Arrangør

Holger Haunstrup 21 33 10 66 og Kaj Kristensen 40 20 20 88
i samarbejde med Trehøje Golfklub og Pigeklubben.

Matchleder Per Voetmann 20 80 24 21

Al overskud går til kampen mod brystkræft

