
RYDER CUP 2017
19. - 20. OKOTOBER – ALLE KAN DELTAGE 

TURNERINGSFORM  
Turneringen starter torsdag kl. 10.00 og fredag kl. 13.00.  
Man bliver fordelt på 2 hold – Europa dyster mod USA.   

Turnering er for juniorer, mini-juniorer, hjælpere, forældre 
og bedsteforældre. Juniorafdelingen laver holdene og der 
kan ikke opfyldes ønsker. 

Ikke golfspillende familiemedlemmer er meget velkomne 
til at kigge på eller spille med på par 3 banen, samt del-
tage i spisningen og præmieoverrækkelsen fredag aften.

Torsdag løbende start fra kl. 10.00: 
Vi spiller fourball hulspil, som betyder, at 2 par spiller mod 
hinanden. Alle 4 spiller med hver sin bold. Ved afslutning 
af hvert hul afgøres, hvilket par der har vundet hullet.  

Fredag gunstart kl. 13.00: 
Vi spiller foursome, som også er et parspil, men i foursome 
spilles med én bold pr. par, hvor man så skiftes til at slå. 

Begge dage spiller alle i hcp. 50 og derover kun 9 huller. 
Turneringsformen vil være som for de øvrige. 

Par 3 banen
For alle mini juniorer, juniorer uden banetilladelse og ikke 
golfspillende forældre afholdes der par 3 bane turnering. 
Torsdag med løbende start fra kl. 12.00. Fredag er der 
start kl. 15.00. 

Husk evt. varmt tøj/regntøj! 

TILMELDING OG BETALING 
Der betales ingen turneringsfee, men tilmeldingen er 
bindende.  

Prisen for deltagelse i spisningen er kr. 80,- for juniorer/
søs kende og kr. 120,- for voksne.  Dette er uden drikkevarer. 

Præmieoverrækkelsen foregår i forbindelse med fælles-
spisningen fredag, som også er afslutning for sæsonen. 

Tilmelding via nedenstående talon, som afleveres i green-
feeboksen incl. betaling – senest den 6. oktober 2017. 

Ved spørgsmål kontakt Anders Laursen, Thomas Krogh, 
Lena Machon eller mail til: ogk.juniorer@gmail.com

✂

Ryder Cup 2017 – tilmelding Junior Senior Hcp.:
Par 3 
bane

Spiller 
torsdag

Spiller 
fredag

Deltager i 
festmiddagen

Navn:

Navn:

Navn:

Navn:

Navn:

Navn:

ODDER 
JUNIORGOLF


