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Fra: Breinholtgård golfklub

Sendt: 3. juli 2018 15:26

Emne: Weekendtilbud Varde Golf Klub - Ferie på kontoret - 

Speed dage . 

Mandag og tirsdag den 9. og 10. juli, holder vi speeddage, på Skoven og 

Sletten, hvor greens er sat op til at være super hurtige. 

I den anledning vil der på Skoven/Sletten være en puttekonkurrence. 

Den som i løbet af mandag og tirsdag bruger færrest puts, på de 18 huller 

vinder en flot præmie. 

Der er præmie til den bedste score i rækken A (hcp 20 og nedefter) og B (hcp 

20,1 og højere)  

Der skal spilles EDS runder og scorekort skal være korrekt udfyldt med 

underskrift af markør. 

Ved lighed i score bliver vinderen den med det laveste HCP. 
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Scorekort skal udfyldes som nedenstående. 

Et streget hul = 3 puts 

Scorekort kan afleveres i Proshoppen i åbningstiden, eller i Pro Shoppens 

postkasse uden for deres åbningstid. 

Vinderen får direkte besked fra Pro Shoppen. 

Vinderen findes torsdag den 12. juli. 
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Nedsat greenfee i Varde Golf Klub  

I den kommende weekend er vores 

bane meget optaget.  

Vi har derfor netop nu, fået en aftale 

med Varde Golf Klub, så I kan booke 

tider derude den 6. - 7. - og 8. juli, til 

halv greenfee.  

Deres normale greenfee er på 250,- 

kr. så du kan i disse 3 dage spille for 

125,- kr. 

Kontoret - ferie.  

Så er tiden kommet til lidt ferie. 

Jeg holder ferie i uge 28 og 29 

Imens jeg er på ferie vil Elvira som er i praktik som Service Økonom, stadig 
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være at finde på kontoret.  

Tina vil være på kontoret onsdag den 11. og 18. juli. 

Rigtig god sommer til jer alle 

Mogens 

Rygeforbud på banerne 

Den dejlige sommervarme er tilbage, 

og på trods af vanding hver nat, så 

er banerne nu igen rigtigt tørre. 

Af fare for at et cigaretskod kan 

antænde det tørre græs, er vi nu 

nødsaget til igen, at indføre 

rygeforbud. 

Der må dog ryges i de 3 shelters på 

banerne, samt på terrassen ved 

klubhuset.   

Par 3 banen i sommerferien  
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