
Invitation til 
Parturneringen 2020 

 
    

Sådan tilmelder I jer: 
 

 

• I tilmelder jer på Golfbox i den række, I ønsker at deltage i. Turneringen bliver åbnet 
d. 15/2. Seneste tilmelding og betaling for deltagelse er d. 2. april.    

• Dernæst indbetaler I kr. 300,- pr. par på MobilePay 20870497 eller på konto 0889- 
2039632 senest d. 2. april. Beløbet dækker både deltagelse i årets parturnering samt 
deltagelse i årets store afslutning d. 10. oktober kl. 9.30.  

• Mangler du en makker, tilmelder du dig som enkeltperson på rikke@toegersen.dk, 
men noterer at du søger en makker. Du venter med indbetaling af 150,- kr. til vi 
forhåbentlig har fundet dig en makker. Jeg vender tilbage hurtigst muligt med 
oplysning om dem, som ønsker makker, så I selv kan tale/skrive sammen. 

• Afvent lodtrækningen som foretages d. 7/4 kl. 18.00 i klubben. Alle er meget 

velkomne til at deltage i lodtrækningen       Puljer med relevante data lægges op på 
hjemmesiden, og parturneringsmappen ophænges i klubhusets mellemgang inden d. 

9/4, hvor turneringen kan starte       

• Herefter kan I aftale matcherne. Parturneringsmatcher må dog tidligst spilles, når 
turneringsfee er betalt, vognforbuddet er ophævet og alle huller kan spilles fra 
ordinære teesteder og til sommergreens. 

• Turneringens opbygning udmeldes, når antallet af deltagere kendes. 

• Parturnering 2020 afvikles som foursome hulspil i to rækker.  

• Parturnering 2020 kan kun spilles fra gule/58 eller røde/52 teesteder. F.eks. må en 
herre godt spille fra rød/52 i mix rækken, men ikke i åben række. Blåt teested udgår 
således i parturneringen. 

• Parturneringen er ikke en officiel klubturnering, men EGA handicap kræves fra 
turneringsstart. 

 
 

Turneringen spilles i 2 rækker: 
• Mix række, herunder ”rene” kvindepar. 

• Åben række: Fri sammensætning; dog kan samme par ikke deltage i begge rækker. 
 

Juniorer er meget velkomne og kan deltage med en voksen. 
Spil i begge rækker er tilladt, hvis man opfylder betingelserne. 
 


