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Kære MK Seniorer. 

 

Så er vi inviteret til venskabsturnering hos Seniorerne i Aabenraa. 

 

Torsdag, den 22.september 2022. 

 

Dagens program:  

Kl. 9.00  Mødetid og orientering. 

Kl. 9.30:  Gunstart og der spilles stableford. Der er præmier til de 3 bedste i 3 

rækker og fra hver klub. 

Efter turneringen serveres der 3 stk. smørrebrød. Drikkevarer skal I selv 

købe. 

Tilmelding:  Tilmelding sker på golfbox, senest den 14. september kl. 12. Der kan 

deltage 50 pers. Og det sker efter først til mølle princippet. 

Pris og betaling: Prisen er 275 kr. Da vores klubkasse yder et tilskud på 200 kr.pr. pers. er 

jeres egenbetaling på 75 kr. Beløbet betales senest den 14. september 

til konto nr. 7780 - 6467369. 

 

Eclectic turnering. 

Turneringen sluttede ved udgangen af august måned. Offentliggørelse af vinderne og præmieud-

deling finder sted på generalforsamlingen. Der bliver uddelt præmier til de 6 bedste i 2 rækker. 

 

Ventetid pga. indtastninger. 

Bestyrelsen har fået nogle tilkendegivelser om ventetider på de ugentlige turneringer. Det kan 

oplyses, at der går ca. 5 min. fra de sidste scorekort er indleverede til resultaterne foreligger.  Tur-

neringslederne er ind imellem på en stor opgave med at tyde meget ulæselige scorekort, og det 

tager ekstra tid.  

Vi vil forsøge, at 2 fra bestyrelsen er ”sluse” for at korrekte og tydelige scorekort afleveres. Alle 4 

kort skal afleveres samtidig. Hvis kort er ulæselige, vil I blive bedt om at udfylde nye kort, med 

angivelse af det nr. medlemmet har i turneringen. 

Når bestyrelsen har besluttet at præmierne først uddeles efter indtastning, skyldes det, at så ud-

deles der ikke præmier til de forkerte. 

 

Valg til bestyrelsen: 

På næste generalforsamling skal der vælges 3 nye personer til bestyrelsen. Svend Erik, Tove og 

undertegnede genopstiller ikke. Derfor skal der lyde en opfordring til jer, om at finde personer der 

vil tage en tørn i bestyrelsen. 

 

Mange golfhilsner 



Bestyrelsen for MK Seniorer i Ribe Golfklub. 

Anna Pedersen. 

Tlf. 21261936 

 

  


