Alle damer i Sorø Golfklub.
Nu er golfsæsonen 2018 ved at blive skudt i gang og Du inviteres derfor til:
INFO-møde og modeshow hos Tee-stedet, Sorø Golfklub

Tirsdag den 3. april 2018
Program: kl. 17.00: Velkomst og let osteanretning
kl. 17.30: Modeshow ved Golfshoppen

De eneste betingelser for at være medlem af Dameklubben er, at du skal have lyst til
at spille sammen med andre damer, og at du har et handicap-index på max. 54.
Vi spiller hver tirsdag, den første gang er Tirsdag den 10. april. I april og
september spiller vi 9 huller. I sommermånederne spiller vi 18 huller dog ikke sidste
tirsdag i måned her spiller vi 9 huller og spiser sammen
Du skal spille sammen med andre medlemmer af dameklubben og du kan vælge
mellem nedenstående 3 tidspunkter.
Vi mødes ved putting green:
Fra kl. 09.00 har vi gunstart på huller 17, 18 og 1.
Fra kl. 16.00 har vi banelukning og alle starter på hul 1
Vi mødes senest 15 min før spillestart og trækker lod om hvem der spiller sammen.
Mellem kl. 13 – 14, skal du selv reservere spilletider i golfbox.
I 2018 har vi følgende specielle arrangementer / spil (sæt x i kalender)
Tirsdag den 29. maj kl. 15.00:
Lørdag og søndag den 9. og 10. juni:
Tirsdag den 17. august kl. 15.00:
Tirsdag den 21. august kl. 15.00:
Søndag den 9. september:

Pink Cup match for alle damer i Sorø Golfklub
Weekendtur til Lolland
Støt Brysterne match for alle i Sorø golfklub
Venskabsmatch mod Holbæk i Sorø
Udflugt / søndagsgolf i Næstved

Du kan læse mere på Sorø Golfklubs hjemmeside under Dameklubben, eller kontakte
et af bestyrelsesmedlemmerne, se hjemmesiden eller opslag i omklædningsrummet.
Kontingent for medlemskab er 300 kr., hvis du også vil deltage i Eclectic er kontingent
ialt 350 kr. Medlemmer af dameklubben bedes indbetale kontingent på konto 23000741173018 inden 1. april 2018.
Nye medlemmer skal desuden udfylde indmeldelsesblanket.
Med venlig hilsen og på gensyn
Bestyrelsen for Dameklubben
Hanne Jensen
Tilmelding pga. osteanretning:til Golfshoppen, mail: rn@soroegolf.dk eller Hanne
Jensen, mail: hmj@dlgmail.dk.

