
Juelsminde Mens section  2020 
Proportioner. 

 
Hvem kan deltage i Mens section: 
  Mænd, der er fyldt 21 år, med tilknytning til Juelsminde golfklub, er velkomne.  Spillere med handicap større end 36 tildelte   
  slag kan også deltage – dog med max. 36 tildelte slag. 
  Gæstespillere betaler 50 kr. i match fee til mens section og klub green-fee. - Gæstespillere deltager ikke i præmier.  
 
Vi spiller i 3 rækker - A-B-C  
Antal spillere i hver række deles op så der er en nogenlunde lige mange i hver række. 
 
Tilmeldinger: 
Tilmeldinger sker KUN på Golf Box. Til vores torsdags matcher sker dette senest tirsdage før kl. 19:00. 
Mad bestilles ligeledes på Golf Box, og afregnes med cafeen inden matchstart. Tilmelding til mad er bindende  
Mad pris: 100kr. - med forbehold for prisændringer.  
 
Holdsætning: 
- Matchledelsen sætter hold.- Ønsker om spilmakker skal skrive i Golf Box tilmeldingen 
- Man kan max. ønske én spillemakker på holdet – Vi forsøger at opfylde ønsket. 
- Hold sættes efter endt tilmelding tirsdag - Vi bestræber os på at have sat og offentliggjort holdene til onsdag aften.  
- Lodtrækning af holdene i henhold til program. Ingen valg af spillemakker på disse dage. 
- Ingen Eftertilmeldinger 
 
Program: 
Mens Section programmet findes under Mens Section på klubbens hjemmeside. Her findes oplysninger om hver match – start 
tid – spilform – spisning og sponsor navn. 
  
Scorekort og spisning: 
Scorekort skal indleveres inden fristen i programmet – Spisning starter i henhold til programmet. 

 
Priser: 
- Årligt Men’s Section kontingent 400,- Indeholdt en hole in one forsikring til dækning af en omgang øl til MS på dagen. 
- Div. udflugter og dagsture  - Nærmere info kommer 
- Betaling til konto Sydbank 7160-1471270 (husk at oplyse dit navn)  
 
M.v.h. Bestyrelsen  
 

Navn Funktion Telefon Mail 
Lars Hansen Captain  +45 21 54 68 99 lh@jual.dk 
Jørgen Brun Hansen Kasserer  +45 40 89 36 33 post@bogcentralen.dk 
Brian Sørensen Matcher  +45 21 17 40 22 skovparken104@live.dk 
René Enevoldsen Adjudant  +45 24 24 10 97 re@jual.dk 
Jonas Borgsmidt Adjudant  +45 60 22 21 00 j_borgsmidt@hotmail.com 
Karsten Glyngø Adjudant +45 29 24 41 74 kgl@jual.dk 
Søren Smidstrup Adjudant +45 25 27 73 08 ss@hk-hornsyld.dk 
Men’s section Mail  -   -  juelsmindemenssection@gmail.com 
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