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Kære medlem
 

Du kan nu tilmelde dig Great Northern Dameklub for sæsonen 2023.
 

I Dameklubben glæder vi os meget til at komme i gang med at spille igen, og vi håber, at I er mange,
der har lyst til at deltage denne sæson.

 
Kom som du er – nogle har spillet i mange år, og andre er forholdsvis nye. 

Nogle har spillet lidt i vintermånederne, og andre har ikke spillet siden oktober. Uanset hvad, så er alle
velkommen, og vi får det helt sikkert hyggeligt og sjovt på banen.

 
Turneringskalenderen for 2023 er planlagt, som du kan se i vedhæftede bilag. 

Vi har sammensat et varieret program, hvor vi løbende spiller om point til ”Årets Damespiller”.
 

Starttider vil igen i år blive på tirsdage, hvor der som udgangspunkt vil være reserveret både
formiddags- og eftermiddagstider, samt et par ekstra sene eftermiddagstider, så der tages hensyn til

forskellige arbejdstider. 
Eftermiddagstider tager højde for, at runden skal påbegyndes 4½ time før solnedgang.

 
En gang om måneden vil der være fælles eller løbende start, hvor vi efter runden har præmieuddeling til

de bedst placerede i hver uge. 4 gange i løbet af sæsonen er der mulighed for fællesspisning sammen
med præmieuddelingen.

 
Som vi indførte sidste sæson, er det muligt kun at spille 9 huller. 

De tæller dog ikke med i Order of Merit.
 

Sidder du med spørgsmål angående Dameudvalget og Dameklubben, er du meget velkommen til at
kontakt Ingrid på nedenstående telefonnummer.

 
 

KONTAKTINFO - DAMEUDVALGET

Ingrid: 40 25 43 44
Joy: 30 37 37 51

Lisbeth K: 20 93 63 21
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Alle damespillere, såvel nye som gamle, skal tilmelde sig Dameklubben, hvis man ønsker at være medlem for
det kommende år, og du kan tilmelde dig via nedenstående link.

 
... TILMELD DIG DAMEKLUBBEN HER ...

 
Medlemsgebyret for indmeldelse i Dameklubben er for 2023 fastsat til 500 DKK for hele sæsonen.

Gebyret skal indbetales inden første turneringsdeltagelse - senest den 04. april 2023.
 

MobilePay: 
34207

(Tryk på dette link for at betale)
 

Bankoverførsel: 
3100 – 3104581935

 
Anfør venligst navn og medlemsnummer ved indbetaling/overførsel. 

 
Tilmelding til de enkelte turneringer skal ske via GolfBox 

- senest torsdag ugen inden den enkelte turnering og senest kl. 23:59.
 

På næste side finder du turneringskalenderen for 2023.
 

Vi glæder vi os til at byde rigtig mange velkommen, både gamle og nye medlemmer i Dameklubben. 
 

På glædeligt gensyn til første turneringen den 04. april 2023.
 

De bedste hilsner
Dameudvalget

Joy, Lisbeth K & Ingrid
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https://www.golfbox.dk/livescoring/tour/?language=1030#/competition/3826380/info
https://www.mobilepay.dk/erhverv/betalingslink/betalingslink-svar?phone=34207&amount=500&comment=Medlemsnummer%3A+200-XXX
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Tryk her for at tilgå Dameklubbens turneringskalender på GolfBox

Ret til ændringer forbeholdes.

https://www.golfbox.dk/livescoring/tour/?language=1030#/customer/1220/schedule/2023/8660

