Nyhedsbrev nr. 19

ÅBNINGSMATCH 2018
Så kom foråret og banen er åben for spil til alle 18 huller og brug af trolleys er tilladt.
Der er derfor ingen undskyldning for ikke at tilmelde sig Tefal åbningsmatchen i den
kommende weekend.
Tilmeld dig her (eller i Golfbox).
Sidste tilmelding er i morgen, onsdag, den 11. april kl. 20:00

MIX CUP TURNERING 2018
Årets mix cup turnering er åben for tilmelding her.
Det er en hulspilsturnering for par (herre og dame). Har du ikke en makker kan du
melde dig i Golfbox, så vil turneringsudvalget finde en makker til dig.
Det plejer at være en rigtig hyggelig turnering, hvor man møder en masse skønne
mennesker fra GC Harekær.
Læs mere her (eller se hjemmesiden).
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PINK CUP POLO’ER 2018
Kære alle
Nåede du ikke at bestille årets Pink Cup polo i første runde, så får du her en
chance til at bestille den i anden runde.
Pink Cup polo 2018
Årets polo er en lækker lyserød DryTec polo i 100 % polyester, den er meget
anvendelig for både damer og herrer.
Poloen er fra Cutter & Buck med Pink Cup-broderi på brystet (se her).
Du kan købe poloen gennem Bunniernes Pink Cup udvalg.
Prisen er 299 kr. - og hele beløbet regnes med i Bunniernes indsamling, når
Pink Cup for 2018 opgøres.
Størrelser
Poloen fås i XS-XXL i damemodel og M-4XL i herremodel.
Tjek størrelser her.
Poloerne produceres efter bestilling og skal derfor forudbestilles og
forudbetales.
- poloen vil være klar til levering ultimo maj.
Er du interesseret, så send en mail til Annalise med antal og størrelse dkanh@hotmail.com
Bemærk: DER ER IKKE RETURRET PÅ POLOERNE.
Du bedes venligst betale til MobilePay 40 73 96 59 eller indsætte beløbet på
Danske Bank konto reg. nr. 3113 konto 3104014453 så pengene står på
kontoen senest 20.4.2018.
Der vil kun blive bestilt poloer til de af jer, der har betalt til tiden 20.4.
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