
Senior-dameklubben – GOF’inderne.                                                                                                     28. maj 2020. 

Spilleplan – 18 og 9 huller – sommersæson 2020. Corona relateret.                                                                    11. sæson. 

Dato. Spilleform. 

Fredag d. 05. juni Grundlovsdag – Intet spil. 

Fredag d. 12. juni Stableford               Opstart af tilmelding i GolfBox. 

Fredag d. 19. juni Midsommermatch – Holdmatch – Spil med farvet bold -  Også tilmelding i GolfBox 
denne dag. 

Fredag d. 26. juni Stableford 

  

Fredag d. 03. juli Par 3 huls special. Alle huller spilles som normalt stableford, men for par 3 hullerne 
lægges holdets score sammen og noteres. På øvrige huller noteres den bedste score. 

Fredag d. 10. juli Stableford. 

Fredag d. 17. juli Stableford. 

Fredag d. 24. juli Stableford. 

Fredag d. 31. juli Stableford. 

  

Fredag d. 07. august Stableford Tee 41 med spillehandicap 46. 

Fredag d. 17. august Stableford. 

Fredag d. 21. august Evt. Golftur til Sverige. Aflyst. Norsk stableford m. spark og kast. 

Fredag d. 28. august Stableford 

  

Fredag d. 04. september Foursome - Par turnering. 

Fredag d. 11. september                      Stableford. 

Fredag d. 18. september Fællesmatch_med Gofferne. Mødetid kl. 8:00. Nærmere info. 

Fredag d. 25. september Fælles afslutningsmatch med Generalforsamling. Info senere. 

 

18 huller: Tilmelding på GolfBox: 

Blokering af GOF`indetider: kl. 08.00 til 8.40 med tilmelding 14 dage før. Der er åbent for tilmelding indtil søndag 

aften kl. 20:00, den fredag I skal spille, hvorefter alle kan skrive sig på de ledige tider. 

Ved tilmelding starter man på spilletiden kl. 8.00, og derefter fylder man op til og med kl. 8.40. 

I skal ikke tage hensyn til spilletiden, og hvem I er på hold sammen med på Golfbox, idet vi fortsat laver 

lodtrækningen kl. 08.10. 

Man skal huske at bekræfte sin tilmelding, som kan gøres fra 5 timer før og indtil 10 min. før spil. Dette kan gøres 

hjemmefra, på skærmen i klubhuset eller på GolfBox App. 

Husk at afmelde jeres tid på GolfBox, hvis I alligevel ikke kan komme. 

Lodtrækning kl. 08.10 – Scorekortet skal da ligge klar. Start umiddelbart efter lodtrækning på hul 1 og evt. hul 18. 

9-huller: Tilmelding på GolfBox: 

Tilmelde SKAL gøres fra kl. 10.10 – 11.10 på samme måde som 18 hullerne. Lodtrækning kl. 10.10. 

Fælles lodtrækning mellem Gof’inderne og Gofferne med spil på hul 1-8+18. 

Der må umiddelbart efter lodtrækningen slås ud på hul 1, hvis der ikke er spillere på hul 18, som skal fortsætte på 

hul 1, da de skal ud på øen igen. Tiden er blokeret til kl. 11.10. 

Kontingent  200 ,- kr. betales ved sæsonstart og senest den 19. juni  2020  til Bente Olsen eller til  Konto: 1726 – 

0721691470 (husk navn og medlemsnr.) 

Bestyrelsen                                                          Ret til ændringer forbeholdes 


