
                      

                      Velkommen  

                     til sæson 2018 

 

Hej Ladies. 
 

Dagene lysner og sneen er ved at være væk 😉 – tegn på at vi snart skal ud og svinge køllerne….. 

 
Vi har et langt og spændende matchprogram foran os, så I må gerne spidse blyanten og finde kalenderen frem. 
 
GOLFBOX – tilmelding via GOLFBOX senest kl. 19 mandag aften, før tirsdagens match. Vi printer scorekort og 
planlægger dagens match. Matchfee og mad betales ved ankomst. 
I nødtilfælde er det muligt at tilmelde via SMS - senest 1/2 time før spilstart. Ved tilmelding senere kan det 
ikke forventes at deltage i dagens match. HUSK at printe scorekort selv. 
 
GÆSTESPILLER v/tirsdagsmatcher. Pris 50 kr. til LS + evt greenfee til Golfklubben. Deltager ikke i 
præmierækker. 
 
SPONSORER - efter et godt benarbejde har vi fået sponsorer på alle matcher, så tag godt imod dem og deres 
bidrag.  STØT dem alle som tak for deres støtte til os. 
 
Udover vores hyggelige tirsdags- og bymatcher er der i år følgende spændende oplevelser: 
 
19. april – Modeshow hos Check Point i Juelsminde. (Indbydelse følger) 
 
29. maj – Bymatch hjemme mod Skanderborg. 
 
31. maj – Modeaften hos Sjørs i Juelsminde. (Indbydelse følger) 
 
9. - 10. juni – Weekendtur. 
Nærmere info. senere. 
 
12. juni – Bymatch hjemme mod Horsens. 
 
23. juni - Ladies contra Men.  
Årets kamp. Spil med i dagens hyggelige match og deltag i fællesspisning m/dans om aftenen.  
 
11. august – Endagstur til Sønderjyllands Golfklub – (nærmere info følger). 
Afgang fra klubben i fælles bus, hvori vi nyder vores morgenmad, og drager ud i det blå, for at prøve kræfter 
med en ny og spændende bane. En super hyggelig dag, så kom og vær med. 
 
14. august – Bymatch ude mod Hedensted. 
 
25. september – Match med efterfølgende generalforsamling. 
 
6. oktober – Afslutningsmatch v./Juelsminde Golfklub. 
Som et nyt tiltag i år, holder vi en samlet afslutningsmatch for alle sections i golfklubben. Så kom og deltag i 
årets sidste match, der afsluttes med musik og dans om aftenen. 
 
18. november – Julematch 
Som afslutning på et forhåbentligt godt år holder vi traditionen tro vores super hyggelige julematch, med 
efterfølgende frokost, juleleg og -hygge.  
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PRAKTISKE OPLYSNINGER 
 
 
Kontingent – 400 kr.  
Indbetales via netbank til: Reg. nr.: 8133 Konto: 658 0732 176 inden første spilledag.  
Ingen betaling = ingen præmie. (Se § 4 i Vedtægter) 
 
 
Tirsdagsmatch – 20 kr. i matchfee og 100 kr. for mad. 
Betaling for match senest 30 min. før start. Se også under afsnittet GOLFBOX. 
 
Bymatcher 
Vi spiller mod Skanderborg og Horsens hjemme. Som nyt i år skal vi spille mod Hedensted hos dem. 
Tilmelding nødvendig og bindende af hensyn til planlægning af match. Tilmelding på golfbox til den  
pågældende klub.  
 
 
Informationer 
Matchkalender vil findes på hjemmesiden og i Golfbox. Er der tvivl - er det hjemmesiden, der er gældende. 
 
 
HUSK  AT SÆTTE KRYDS I DIN KALENDER TIL ALLE MÆRKEDAGENE. 
 
 
LADIES BESTYRELSE 
 
Captain              Birthe Sloth       21 40 64 24   
Kasserer               Gitte Herold   22 83 37 37                   
Sekretær               Karin Andersen               23 43 26 74   
Adjudant               Lidda Lærke                    40 45 47 22 
Sponsorkontakt    Dorte Nielsen     20 87 35 92 
Suppleant             Lone Fynbo Larsen 50 72 39 04          
 
 
 
VI GLÆDER OS TIL AT SE JER ALLE SAMMEN TIL EN NY OG FRISK SÆSON. 
 
 
 
 
Mange glade golfhilsner 
 
Birthe, Lidda, Dorte, Gitte og Karin                  


