Velkommen til ”Herredagen 2020”
Kære medlem af Dragør Golfklub - Vi har brug for dig i
”Herredagen”
Herredagsudvalget har som mål at gøre ”Herredagen” til et vigtigt omdrejningspunkt
for de mandlige golfere i Dragør Golfklub med mange deltagere til spændende
aktiviteter.
Derfor håber vi, at du tilmelder dig ”Herredagen”
Kom og deltag i informationsaften
torsdag den 19. marts 2020 kl.19.00 med spisning.
”Herredagen” er stiftet som et tilbud til alle herrer over 18 år i Dragør Golfklub for en
gang om ugen at spille en runde golf under turneringsmæssige forhold og til fremme
af den enkeltes golfniveau samt at øge det kammeratlige samvær spillerne imellem.
Der spilles hver torsdag iflg. matchplan. Der spilles i 4 rækker.
Man bestemmer selv, med hvem man spiller, så længe ens markør er medlem af
”Herredagen”
Der kan spilles hele dagen.

Husk at bruge det fortrykte scorekort, da det altid viser den enkelte
spillers aktuelle hcp.
Efter endt runde skal korrekt udfyldt scorekort afleveres i
”Herredagen”s postkasse - indenfor i herrernes omklædningsrum.
”Herredagsudvalget” besluttede sidste år at scorekort skulle registreret i Golfbox.
Resultatet var en succes
Der vil under informationsaftenen kommer flere information.
Den første torsdag i månederne juni, juli, august og september er der spisning med
præmieoverrækkelse for den forrige måneds vindere.
De to bedste resultater for måneden er tællende.
Der er præmie til de 4 bedste spillere i hver række..

Nedenstående finder du en række af de tiltag som vi har planlagt for at få nogle gode
oplevelser gennem sæsonen.
Følgende turneringer vil blive arrangeret:
Foursome hulspilsturnering” for 2 mands hold + evt. reserve.
”Individuel Hulspils turnering”
Præmie overrækkelser ved afslutningsfesten 01. oktober 2020.
Meld dig kun til turneringerne hvis du kan overholde tidsrammerne.
Følgende matcher vil blive afviklet:
-September special matcher
- Match mellem de 4 Række mestre
- Match om årets ”Herredagen”s mester
Alle vinderne vil blive kåret ved afslutningsfesten 01.oktober 2020

Af andre arrangementer kan nævnes:
Den 16.april Forårstur til Skyrup Golfklubb
Den 21.juni. ” Ryder-Cup KIK 2020”
Den 16. juli ”Invitational-Turnering”.
Den 17. september Efterårstur til Sverige.(Klub endnu ikke bestemt.)
01. oktober ”Afslutningsfest”.
Torsdags matcherne spilles i følgende grupper:
A-Gruppen fra: 0,0-15,9
B-Gruppen fra: 16,0- 20,9
C-Gruppen 21,0-24,9
D-Gruppen fra 25,0-Max.36 Slag

Medlemmer med hcp. større end 36 tildelte slag kan deltage med max 36 tildelte slag.
Alle rækker spiller 18 huller, dog er de første 9 huller gældende på torsdage med
spisning og præmieoverrækkelse.

Grundet de øgede problemer med at skaffe sponsorer til vores arrangementer har
”Herredagsudvalget”besluttet

At hæve årskontingentet for 2020 til

350,-Kr.
Det er den første forhøjelse i mindst 10 år.
Denne lille forøgelse af årskontingentet
Vil bevirke at vi kan fortsætte det høje niveau på præmier og klappepræmier.

Hvordan melder man sig ind i ”Herredagen”.?
Ved at indsætte beløbet på bankkonto: 2130 4389 784 376
Eller Mobilepay på 30 25 93 48
(Beløbet kan også afleveres i en ”Match-Fee” kuvert til sekretariatet
mærket ”Herredagen” samt navn og medlemsnummer.)
Som tidligere nævnt er formålet med ”Herredagen” at du sammen med andre
”Golfere” i Dragør Golfklub kan deltage i et godt kammeratskab og samvær.

Så derfor - Meld dig ind i ”Herredagen”
Herredagsudvalget består af:
Tommy Envold Andersen
Sydstrandsvej 1A
2791 Dragør
E-mail.: envold-@hotmail.com
Telefon: 30 25 93 48
Benny Jønsson
Tværvej 5 A
2791 Dragør
E-mail.: benny.jonsson22@gmail.com
Telefon: 22 31 62 16

Gert Robert Nielsen
Lundeager 4
2791 Dragør
E-mail.: gert.nielsen2011@gmail.com
Telefon: 53 35 76 16

