INVITATION TIL
Mix Cup 2018
Mixed Foursome – Hulspilsturnering
For trettende år vil matchudvalget i GC Harekær invitere til at deltage i den
løbende
Mixed Foursome Hulspilsturnering.
Man tilmelder sig på GOLFBOX som par.
Har man ikke en medspiller, kan man tilmelde sig alene på GOLFBOX i
Turnering: ”Mix-cup – jeg mangler en makker”,
matchledelsen vil så prøve at finde en medspiller.
Pris for deltagelse er kr. 400,00 pr. par.
Beløbet indsættes på følgende konto
4424 - 3530 011615
Husk at skrive navn og medlemsnummer.
Tilmelding er gældende når beløbet er indbetalt.
Man deltager som par, bestående af en dame og en herre.
Flexmedlemmer samt medlemmer fra andre klubber kan deltage.
Man skal dog være opmærksom på, at skulle spille på tidspunkter,
der kan kræve betaling af greenfee.
Den ene deltager skal være medlem af GC Harekær.
Der må ikke udskiftes spillere undervejs i turneringen.

Handicap:
Damerne spiller fra rød tee og herrerne fra gul tee.
Der spilles med ¾ antal tildelte slag ud fra parrets foursome handicap
på spilledagen.

Turneringsafvikling:
Turneringen afvikles i 2 lige store rækker.
Hver række inddeles i puljer med 4 eller 5 par i hver pulje.
Hvert par skal således spille 3 eller 4 puljematcher.
De 2 bedste par fra hver pulje går videre til en cup turnering.
Turneringen afsluttes med et

Finalestævne:
Lørdag den 20. oktober 2018.
Finalestævnet er for alle turneringens deltagere, idet der afholdes en

Mixed Foursome Stablefordmatch
For de par, som ikke har kvalificeret sig til finalerne i hulspilsturneringen.
Efter matchen er der spisning og præmieoverrækkelse.

TILMELDINGSFRIST ER SØNDAG DEN
29. APRIL 2018
Turneringsledelse:
Turneringen arrangeres af Matchudvalget og afvikles under klubbens normale
matchbetingelser.
Ved tvivl eller uenighed om regler mm. rettes henvendelse til turneringsledelsen.
Turneringsleder er:

Jonna & Willy Nielsen
Tlf. 24804565 el. 23328325
Mail: jonna1308@hotmail.com
Wn49wn@gmail.com

Yderligere information og program:
Information og match program etc. vil blive offentliggjort på klubbens
hjemmeside, samt på Matchudvalgets tavle senest.

Tirsdag den 8. maj 2018

