Søndag den 30. maj 2021 holder vi Super6 golfturnering i Korsør Golfklub
Du og dine klubkammerater er inviteret.
Alle op til 24 år kan deltage, uanset om det er første gang,
du er til golf, eller du er mere rutineret..

PROGRAM
kl. 09.45 Velkomst og opvarmning
Spil med en ven – Golfbanens Hævn - Golfmedley
kl. 12.30 Hygge og præmieoverrækkelse.
(hensyntagen til evt. coronarestriktioner)
Du skal tilmelde dig hos din leder i klubben senest d. 23. maj.
Det er gratis at deltage. Dog betales evt. egen forplejning.

Søndag den
30. maj
Kl. 10:00
Vi ses til en sjov turnering

GOLFBANENS HÆVN GOLFMEDLEY
HVORDAN SPILLES GOLFBANENS HÆVN
GOLFMEDLEY
Denne turnering hedder ”Golfbanens Hævn”, fordi
nogen har været i drillehumør, og banen kan være
fyldt med udfordringer, man ikke normalt finder på
en golfbane. F.eks. kan der:
•
•
•
•

ligge udfordringer på green I skal putte udenom
være teesteder andre steder end normalt
være obligatoriske slag med “forkerte jern”
være huller der er placeret nye steder, måske
er hullet slet ikke på greenen
• ..og meget mere
Det er kun fantasien, der sætter grænser for,
hvad du kan møde denne dag.

Søndag den
30. maj
Kl. 10:00

Turneringen spilles i par af to personer.
Der spilles forskellige golftyper på hvert hul fx greensome
hvor begge spillere slår ud fra teestedet og så må I i
makkerparret sammen vælge hvilken bold I vil spille videre
med. Herfra skiftes I til at slå til bolden.
På andre huller spiller I måske jeres egen bold hele vejen,
og får noteret jeres bedste eller dårligst score. Måske I
også SKAL i bunker før der må puttes i hul
Du kan tilmelde dig med en makker eller som
enkeltperson.
Spillere der har tilmeldt sig som enkeltperson bliver
sammensat med andre enkeltpersoner.
Dette gøres fortrinsvist inden
for klubben eller drenge med
drenge og piger med piger.

