11. Juni
10. September

Program for dagen
- 08.00
Morgencomplet
- 08.45
Opvarmning med pyramider
på rangen
- 09.30
Gunstart med forplejning
på banen
- 15.30
Gourmet frokostbuffet med
øl, vand og vin inkluderet.
- 16.00
Præmier
- 16.30
Tak for i dag

PRIS FOR EN 4 BOLD

5000,EKSKL. MOMS

- Velkomst
Royal Oak staff står klar til at tage imod jer. Der bliver udleveret scorekort samt baneguide
- Flagallé og Pyramider
Ved indkørsel til Royal Oak er der opsat flagallé. Der er herudover opsat pyramider på rangen
- Morgenmad
Der bliver serveret en lækker morgencomplet, med tilhørende kaffe og juice
- 18 Huller
En runde golf på en fantastisk bane. Hele banen er selvfølgelig nyklippet.
- Forfriskninger
Der vil være forfriskninger i form af mad og drikkelse, både på banen og på terrassen efter runden
- Frokost
Gourmet frokostbuffet umildbart efter runden, drikkevarer er inkluderet
- Præmier
Vi står for præmier til en værdi af 15.000,-

-
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Spilleform:

Find vej:

Der spilles 18 hullers Stableford fra rød og gul tee. Der spilles individuelt og i

Royal Oak Golf Club er beliggende på Golfvej 2 Jels, lige syd for Kolding.

hold.

Covid-19:

Individuelt:

Vi overholder altid gældende regler og stiller krav til gæster og medlemmer

Spilles i 1 række. Ved lige scores vinder spilleren med lavest hcp. index.

at de gør det samme.

Hold:

Tilmelding:

Der spilles i hold á 4 spillere, hvor 3 af 4 bedste Stableford scores per hul er

Skal ske til mf@royaloak.dk.

tællende.

Specielle behov:

Går deltagerantallet ikke op i 4, indsættes en Pedro, som laver 28 point.

Ved specielle behov for buggy, allergi eller lignende kontaktes

Handicap:

mf@royaloak.dk

Max. 54. Undgå at to personer med højt hcp. Spiller sammen mht. spilletempoet.

Overnatning:

Matchproportioner:

Det er muligt at bo i nærheden af Royal Oak. Kontakt mf@royaloak.dk

Der spilles Stableford med fuldt spillehandicap.

for booking af overnatning.

Der spilles holdturnering i Pro/Am format, hvor 3 af 4 scores pr. hul er tællende.

El bil:

Der er præmie til de 3 bedste hold. Der er ydermere præmie til de 3 bedste

Der vil være mulighed for opladning af elbil imod et gebyr.

individuelle scores.

Prøvespil:

Scores:

Der vil være mulighed for prøvespil til nedsat greenfee på 300,-

Alle score skal angives online på s.golfbox.com. Koden nederst på scorekortet

7 dage før arrangementet.

skal skrives ind på hjemmesiden. Herefter skal scores indtastet som man plejer.

Vi glæder os til at tage imod dig!

