
 
 

Inviter en veninde med til parmatch på Hedeland Golfbane 
Tirsdag den 30. maj 

 

 

Tid: 1. afdeling kl. 12.00 – 13.30      2. afdeling kl. 14.30 – 15.50 

 9 hullers match kl. 16.00    
 

Matchform Parmatch med valgfri makker. Der spilles greensome stableford. *) 
 

Præmier Sponsoreret af  

 

 

 

til de 3 bedst placerede par i de 2 18 hullers matcher og 1-2 i 9 hullers 

matchen afhængigt af tilmeldte par 

 

� Mød Biotherm teamet & Matas den 30. Maj fra kl. 16.00 og få masser 

af service og personlig vejledning. 

� Du kan få højteknologiske hudanalyser med avanceret hudcomputer,  

 samt 5 min. ansigtsmassage eller håndmassage. 

� Matas bakker op, og du kan købe de fantastiske produkter fra 

Biotherm. 
 

Pris 80 kr. som dækker en tapas anretning, der serveres løbende efterhånden 

som boldene kommer ind. Greenfee for gæster fra andre klubber er 150 

kr.  

Tilmelding Tirsdagsdamer tilmelder sig selv og sin gæst i Golfbox. OBS! Det er 

nødvendigt at kende venindens DGU nr. ved tilmeldingen. Veninden kan 

naturligvis også være et medlem i Hedeland Golfklub. 

 Samlet betaling for parret sker med Dankort ved tilmeldingen i Golfbox.  

Har du lyst til at spille med men ikke lige har en veninde, der kan spille 

med den dag, så tilmelder du dig SINGLE Gæste/veninde matchen.  

Turneringsudvalget matcher de tilmeldte bedst muligt. Hvis der ikke bliver 

et lige antal tilmeldte, bliver vi nødt til at annullere efter først til mølle 

princippet. De 80 kr. vil i så fald naturligvis blive tilbagebetalt.  

Turneringsansvarlige 
 

 Ulla Ludvig Vibeke Kubstrup 

 ulla-ludvig@stofanet.dk vhkubstrup@hotmail.com 

 4073 3505 5075 7687 

 

 

*)  Greensome spilles ved at begge spillere i et par slår en bold ud fra tee-stedet. Herefter vælger parret, hvilken 

bold man ønsker at spille videre med på hullet. Herefter slår man skiftevis til bolden, indtil denne er i hul. 

I Greensome udregnes parrets spillehandicap (antal tildelte slag) ud fra en formel. Spilleren med laveste “antal 

tildelte slag” vægter 60 procent mens spilleren med højeste “antal tildelte slag” kun vægter 40 procent. 

Resultatet rundes op/ned. 


