
 

 

Hej alle FGK´er 

Pga. CORONA KRISEN har vi forlænget tilmeldingen til parmatch til torsdag d. 16/4-

2020.  

Vi håber så at kunne foretage lodtrækningen søndag d. 19/4-2020, enten i klubben 

eller et andet sted med et til to vidner.  

Som det ser ud nu, er der desværre ikke så mange tilmeldte, og turneringen skal 

også spilles over en kortere periode, da vi p.t. ikke ved, hvornår der bliver åbnet for 

4 bolde igen. Dette kommer jeg tilbage til. 

MEN DET ER FORTSAT MULIGT AT TILMELDE SIG       SÅ KOM FRISK. VI GLÆDER OS 

TILAT SE JER ALLE I KLUBBEN IGEN, NÅR DER BLIVER ÅBNET 100%. 

PAS PÅ HINANDEN       
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Rikke 

 

Hej alle FGK´er 

 

Så er det tid til tilmelding til Parmatch turneringen 2020. 

Jeg har jo fået den ”ære” at være ansvarlig for turneringen igen i år       

Turneringen åbnes på Golfbox d. 15/2. Turneringsbestemmelserne ligges op på klubbens hjemmeside. 

Som nævnt ved afslutningsturneringen sidste år, er der på talrige opfordringer tilrettet lidt i turneringens regler. 

TILTAG FRA SIDSTE ÅR OG NYE TILTAG 2020: 

 

 1: Blåt teested udgår. Der spilles fra gult/58 og rødt/52 

 2: I Åbenrække må mænd IKKE spille fra rød/52 

3: Man skal have EGA handicap ved turneringsstarten. 

4: Hvis man ikke kan spille finalen/afslutning turneringen lørdag d. 10/10, SKAL man trække sig efter semifinalen, så det hold, man har vundet over i semifinalen, overtager finalepladsen. 

5: Hvis man ikke kan prioritere at spille sine matcher pga. andre turneringer i klubben eller lignende, vil matchledelsen fortage lodtrækning og dermed afgøre matchen. 

MEN PRØV SÅ VIDT MULIGT AT UNDGÅ DENNE DÅRLIGE LØSNING! 

6: Det er den enkelte deltagers ANSVAR at informere matchledelsen, hvis der er fejl i ens oplysninger på skemaet, man skifter makker, man trækker sig eller lignende. Hvis dette ikke overholdes, kan det få konsekvens for ens videre forløb i turneringen. 

 

Og med det hermed invitationen til årets turnering. 

Jeg håber, at så mange som tidligere har lyst til at deltage       Sidste år var vi i alt 64 hold i turneringen, så lad os prøve at slå dette i 2020             

 

Held og lykke til alle; glæder mig til at se jer alle igen i klubben til et fantastisk 2020 golf år       

 

Kærlig hilsen 

Rikke Tøgersen 

20 87 04 97 

rikke@toegersen.dk 


