
Tirsdagsklubben 2017
Formål Tirsdagsklubben danner rammen om et socialt samvær, hvor 

der hver tirsdag spilles en runde golf. Det sociale samvær 
optimeres ved et fællesskab omkring spisning, den årlige 
udflugt, samt hvad den siddende bestyrelse beslutter at tilbyde.
Tirsdagsklubbens medlemmer har mulighed for at kvalificere 
sig til deltagelse i Thyder Cup.

Hvem kan deltage? Alle mandlige medlemmer af NVG (dog ikke juniorer).

Hvornår? Sæsonen starter tirsdag den 4. april og slutter den 24. oktober. 
Der er reserveret starttider på ugens starthul fra kl. 13.30 til 
16.30. Fra maj måned spilles 18 huller, hvor scorekort 
indleveres til handicapregulering og er tællende til måneds-
præmierne.

Spilleform Der spilles stableford. Bestyrelsen kan dog lejlighedsvis 
beslutte en anden spilleform.

Særlige arrangementer Ved åbningsmatchen tirsdag den 4. april serveres gule ærter.
Bestyrelsen er blevet bekendt med, at Old Boys har arrangeret 
en turnering tirsdag den 27. juni. Den er ikke færdigspillet kl. 
13.30, og derfor henlægges spillet til Sydthy GK.
Den årlige sommerudflugt er lørdag den 19. august. Vi skal 
besøge Dronninglund Golfklub – mere derom senere.
Ved sæsonafslutningen tirsdag den 24. oktober vil der være 
fællesspisning.

Formand Leo Smed Andersen – tlf. 40268558

Bestyrelse Per Haagaard – tlf. 23643046, kasserer
Erik Jacobsen – tlf. 20121120, chefkok
Peter O. Poulsen – tlf. 40362337, chefkokass.
Leif Olesen – tlf. 23664750, turneringsleder
Keld Poulsen – tlf. 27995330, turneringslederass.

Hvordan deltager 
man?

Nyt i år er, at man skal tilmelde sig via Golfbox.
Under klubber i klubben, tirsdagsklubben, ligger 
bestemmelserne for, hvordan man skal bære sig ad.
Medlemsskab af tirsdagsklubben koster 140 kr. og spisningen 
koster 60 kr. pr. gang.

Vedr. scorekort 1. Alle skal aflevere scorekort, når runden er afsluttet
2. Turneringslederne registrerer alle scorekort – også No 
Return!
3. En tællende runde er 18 huller – dog ikke i april måned, 
hvor  vi kun spiller 9 huller.
4. De to bedste runder i en måned er tællende til måneds-
præmierne og til Thyder Cup stillingen

Se bestemmelserne om tilmelding til at spille via Golfbox på NVG's hjemmeside under  klubber i 
klubben, tirsdagsklubben.


