Seniorgolf for Ungdomsskolefolk
Danmarksmesterskab 2021
Hermed inviteres nuværende og tidligere Ungdomsskolefolk til en spændende golfmatch i
Birkemose Golfklub onsdag den 26. maj 2021
Konceptet for den ædle kappestrid 2021:
HVOR SKAL DU SPILLE DEN 26 maj 2021
Turneringen spilles på BIRKEMOSES GOLFKLUBs afvekslende, kuperede (bag 9), smukke og velplejede bane.
Birkemose Golfklub ligger 5 km. uden for Kolding
Adresse: Nr Stenderupvej 12 6000 Kolding
Traditionen tro, er det sidste års vinders hjemmebane der
spilles på.

Mesterskabet afvikles uanset antal deltagere!!!

HVOR OG HVORNÅR SKAL DU TILMELDE DIG?

Bindende mail-tilmelding til undertegnede snarest og
senest den lørdag 8. maj. ervyskou@gmail.com
Deltagerliste udsendes pr. mail herefter.
Turneringen bliver afholdt ved min. 4 deltagere så tilmeld dig
og få en dejlig dag sammen med tidligere kollegaer.

Husk at oplyse navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og golfhandicap.
Hvis golfbil ønskes skal dette også skrives på

HVILKEN MATCHFORM SKAL DU SPILLE?
Du skal spille Stableford. I forbindelse med morgenbordet får
du navnene på dine medspillere og dit starttidspunkt.

DAGENS PROGRAM
Vi mødes i Birkemose Golfklubs klublokale, hvor der vil
være registrering og morgenkaffe fra klokken 9.00.
Første hold spiller ud kl. 10.00.
Efter matchen: Frokost i klublokalet, præmieoverrækning og
tak for i dag.

HVAD KOSTER SÅDAN EN SUPER GOLFDAG OG
HVAD FÅR JEG FOR PENGEN?

Prisen for golf og mad er 375,- kr.
Prisen afhænger af, om du via din egen klub har en rabatordning med Birkemose Golfklub. Er det ikke tilfældet, er din
greenfee 150,- kr.
De resterende 225 kr. dækker morgenmad + frokost + et
mindre beløb til præmier og indgravering i pokalen.
Da der er nogen som måske skal køre rundt koster en golbil
150,- kr./75,- kr. pr. mand
LIDT OM PRÆMIERNE
Den ultimative hovedpræmie, LUs flotte vandrepokal, bliver
naturligvis overrakt til DANMARKSMESTER 2021, der får
fornøjelsen af at opbevare klenodiet i et år.
Som vi kender fra de store professionelle golfturneringer,
betyder præmiestørrelsen ret meget for deltagerantallet. I
øvrigt uden sammenligning er jeg sikker på at gode (og mange) præmier også kan have en vis tiltrækningskraft til vore
DK-mesterskab.
Som det fremgår af ovenstående, er det et ret beskedent
beløb, vi hver især kommer til at betale til præmierne, så som
noget nyt opfordres alle deltagerne til at undersøge mulighederne for at skaffe nogle sponsorpræmier, som i givet fald
kan medbringes på dagen. Præmierne vil blive overrakt under
frokosten.

Vindere af LU golf
2004: Jørgen Stagstrup
2005: Hans Evaldsen
2006: Johannes Mølgaard
2007: Jørgen Stagstrup
2008: Hans Jørgen Østergaard
2009: Carl Erik Bæk
2010: Torben Elling
2011: Frede Mikkelsen
2012: Tove Nissen
2013: Kurt Dalgaard
2014: Jens Peter Ellefsen
2015: Merete Bach
2016: Per Uttrup
2017: Ingen
2018: Ervy Skou
2019: Ervy Skou
2020: Ingen (aflyst)
Med venlig hilsen
Ervy Skou
Birkemose Golfklub
ervyskou@gmail.com
51938123

