RABBIT OPEN
Lørdag den 29. september 2018 fra kl. 8.00
PAR MATCH FOR KANINER OG KANONER
SPONSORER:

Og Ludv. Bjørns Vinhandel
Deltagere

Alle kaniner med handicap 37 eller derover.
Alle med lavere handicap kan deltage som KANONER.
Ægtefæller/ kærester er velkomne til at deltage i middagen.

Kaniner uden
banetilladelse

Texas scramble på par 3 banen. Match over 2 x 9 huller.
Start fra kl. 11.00

Kaniner med
banetilladelse
og
Kanoner

Par-konkurrence på stor bane over 18 huller. 2 par på hvert hold.
Matchform er Greensome: 2 spillere danner par (en Kanin og en Kanon).
Begge spillere slår ud fra teestederne, hvorefter de vælger det bedste
drive – gerne det længste eller det mest præcise – og skiftes til at slå, idet
den spiller, hvis drive ikke anvendes, slår andet-slaget.
NB! Der skal mindst bruges 6 drives fra hver spiller.
ALLE SPILLER FRA TEE 47.
Der spilles med Stableford point. Matchkomitéen sætter deltagerne
sammen i par og hold og beregner parrenes antal slag.

Tilmelding

Startgebyr
Middag

Sidste frist for tilmelding er mandag den 24. september.
Sæt kryds på tilmeldingslisten for par 3 banen, samt handicap og antal slag
hvis spilletilladelse til den store bane.
Det er obligatorisk at deltage i middagen. Der er kun plads til 90 i
restauranten, så først til mølle princippet gælder.
Tilmeldingen er bindende. Ved afbud efter at tilmeldingslisten er taget ned,
eller ved udeblivelse betales dobbelt startgebyr på ialt 100 kr.
Startliste kommer på klubbens hjemmeside og i kælderen senest torsdag
den 27.09.
Alle spillere betaler 50 kr. i startgebyr.
Passive medlemmer betaler også lille green fee 150 kr. på stor bane.
Vi starter med velkomstdrink kl.19.00 og festmiddag kl. 19.30
Pris 350 kr.
Præmieoverrækkelse og dans til levende musik
Tag venligst kontanter med, idet vi ikke tager Dankort.

NÅR I KOMMER SKAL I HENVENDE JER I MATCHLEDERRUMMET, SOM
LIGGER INDE BAG VED KONTORET.
INDGANG GENNEM GANGEN BAG VED PROSHOPPEN.
SKRIV JER PÅ TILMELDINGSLISTEN PÅ KANINERNES TAVLE I KÆLDEREN
SENEST MANDAG 24. SEPTEMBER 2018

Matchkomite:

Hanne McLaury
26 86 66 06
hanne.mclaury@gmail.com

Jørgen McLaury
41 42 43 27
jorgen.mclaury@mail.dk
Lise Hyldstrup
22 64 42 98
lisehejl@hotmail.com

Lars Hyldstrup
24 25 58 02
hyld@dadlnet.dk

