Dames en heren ochtend en avond wedstrijden
Beste Lingewaelers,
Hierbij een korte uitleg heren- en dames- avond en ochtend wedstrijden bij De Lingewaelsche.
Ieder lid van de Lingewaelsche is van harte welkom en wordt aangemoedigd om deel te nemen aan
de ochtend en avond wedstrijden. (Avondwedstrijden van mei t/m 1-ste week september)
Eens per maand is er een Q-wedstrijd over 9 of 18 holes.(opgeven bij inschrijving)
Na de bekendmaking van de uitslag is ieder vrij om nogmaals 9 of 18 holes te spelen.
Heren
Herenochtend wordt gespeeld op woensdagochtend. Op dinsdag na 19:00 uur wordt de
flightindeling bekendgemaakt en we starten vanaf 09:30 uur met de wedstrijd. Gelieve op tijd
aanwezig te zijn.
Deelname kost € 3,00 en een nieuw golfballetje. (de balletjes zijn de prijzen van de wedstrijd, en voor
de winnaar van die ochtend/avond is er een fles wijn, gesponsord door Dutch Golfclub fitter)
Het inleggeld wordt gebruikt voor een broodje bal gehakt of kroket na afloop van de wedstrijd.
Opgeven vóór dinsdagavond via de site: Clubwedstrijden (tot 18:00 uur mogelijk)
De herenavond wordt op donderdagavond gespeelt over 9 holes en starten om 18:30 uur, graag op
tijd aanwezig zijn i.v.m. de flightindeling. Ook hier een nieuw balletje voor de prijzenpot en € 3,00
voor een hapje achteraf.
Voorlopig nog opgeven via E-mail naar: herenavond@gmail.com
Dames
De damesochtend spelen op dinsdagochtend een wedstrijd over 9 holes. Starttijd 10:00 uur.
Opgeven gaat via mail damesochtend2016@gmail.com, maar ook een week ervoor kan op
damesavond zelf al opgegeven worden voor de volgende week.
En natuurlijk kan je altijd op laatste moment opgeven of afmelden mocht dit niet eerder bekend zijn.
De damesavonden worden op woensdagavond gespeeld over 9 holes en starten om 18.30 uur,
graag aanwezig om 18.00 i.v.m. indeling, kosten € 4,00 per avond, waarvan na het golfen iets lekkers
voor wordt geregeld,
Opgeven via E-mail naar: damesavond@gmail.com
Als men vooraf wat wil eten, misschien iets eerder aanwezig zijn (indien mogelijk),
Het eten is op individuele basis. Indien al bij opgave bekend graag doorgeven of hiervan gebruik
wordt gemaakt.

