
     

Swing Sisters    Turneringsbestemmelser 2021 

Formål/målgruppe: Swing Sisters er en ”klub i klubben”, som spiller sent på dagen, for at give piger 
med en arbejdsdag mulighed for at deltage i en klub 
 

Hvornår: Der bliver spillet hver onsdag fra 31. marts til 6. oktober. 
18 hullers spil: 
Første bold spiller ud kl. 14.30. 
For 9 hullers spil: 
Første bold spiller ud kl. 17.00.  
Tilmelding på Golf Box senest kl. 18.00 mandag aften i samme uge. 
Ved ankomst efter kl. 15.30 for 18 hullers spillere og efter kl. 17.15 for 9 hullers 
spillere skal der også sendes besked til Mai-Britt på sms 29264925. (18 huller) 
eller Mari-Ann på sms 25136045  (9 huller) inden kl. 18.00 mandag aften 
Ved melding om tordenvejr aflyses matchen og der er ikke forplejning. 
Matcherne aflyses ikke ved regnvejr. 

Spilleform: Spilleformen fremgår af programmet. 
 

Særlige 
arrangementer: 

Lørdag den 5. juni - udflugt til Harrevig Golf Klub med ægtefælle/ven 
Lørdag og søndag den 11. og 12. september – udflugt med overnatning til 
Blokhus Golfcenter. 

Forplejning: En gang i måneden er der arrangeret fælles spisning samt uddeling af månedens 
og dagens præmier (se programmet) 
Efter endt golfrunde, kan man mod betaling af 30 kr. få lidt at spise og drikke. 
Der skal meldes afbud til samtlige former for bespisning ved tilmelding. 

Turneringsbetingelser: Turneringen er en individuel turnering.  
For 18 hullers runde spilles der ved 30 spillere og derover i 3 lige store rækker 
opdelt på handicap. Under 30 spillere spilles der i 2 lige store rækker opdelt på 
handicap.  
For 9 hullers runde spilles der ved 15 deltagere eller derover i 2 lige store rækker 
opdelt på handicap. Under 15 spillere spilles der i én række.  
For såvel 18 hullers som 9 hullers spil sættes rækkerne efter tilmeldingsfristens 
udløb.  
Tee:  Der spilles efter tee 48 eller 34 efter ønske. 
Der kan føres ECLECTIC, der gøres op ved sæsonafslutning. 
Alle stableford turneringer indberettes jf. de nye Handicapregler. 

Bestyrelse: Formand:  Mai-Britt Klitgård Nielsen, mobil 29264925, maibrittkn@gmail.com  
Forplejning: Dorthe Pihl, mobil 20167105, mail@el-pihl.dk 
                       Hanne Bengtson, mobil 40194486, 
                       hannemariejakobsen@hotmail.com 
Kasserer:  Birgitte Bakke, mobil 26291176, birgittebakke@hotmail.com 
Turneringsleder:  Ingeborg Haagaard, mobil 23647418, haagaard@privat.dk   
                               Mari-Ann Palm, mobil 25136045, palmmariann@gmail.com  

Hvordan kommer man 
med i klubben: 

Tilmelding til et bestyrelsesmedlem. Der er ingen handicapbegrænsning. Alle er 
velkommen. Ved indmeldelse betales et kontingent på kr. 300.  
Kontingent og mad betales med MobilePay 385041 
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