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KOPENHAGEN FUR

PELSGOLF 2019
Der inviteres til årets Pelsgolf, som finder sted:

Torsdag den 29. august i Holmslands Klit Golfklub
HOLMSLANDS KLIT GOLFKLUB SKRIVER FØLGENDE OM BANEN PÅ DERES HJEMMESIDE
Placeringen tæt ved havet giver golfbanen et
spændende sandfyldt og forblæst udtryk.
Det er en bane med flere interessante huller,
der er indpasset efter den smukke, men også
særprægede natur, der er at finde på Vestkysten. Banen er præget af den stærke vestenvind, der også kan gøre spillet mere interessant, da den ofte spiller en rolle på banen. De
naturlige søer og vandløb på banen har været
medbestemmende til banens udformning.

Deltagelse

For at være med i Pelsgolf skal du være medlem af en golfklub, og dit registrerede handicap må højst være 44. Alle pelsdyravlere med
familie og ansatte i firmaer med tilknytning til
pelsdyrerhvervet kan deltage i matchen.

Mødetidspunkt og spilleform

Der vil være fælles morgenbord fra kl. 08.00,
og alle deltagere møder senest kl. 08.15.
Der bliver kanonstart kl. 09.00 i umiddelbar
forlængelse af morgenmaden.
Pelsgolf vil blive spillet som almindelig Stableford.

Matchfee

Matchfee med morgenbord, frokost og kaffe
efter matchen er på i alt kr. 475,00 og bliver

opkrævet via bankoverførsel efter tilmeldingen.

Har du brug for en overnatning inden
matchen?

Vi har forlods reserveret et antal værelser på
Hotel Fjordgården i Ringkøbing fra onsdag
den 28. til torsdag den 29. august. Opholdet
er inklusiv en dejlig 3-retters menu onsdag
aften. Opholdet koster kr. 884 pr. person i dobbeltværelse og kr. 1.228 pr. person i enkeltværelse. Der vil være fælles middag onsdag
aften kl. 19.30. Du kan bestille overnatningen
samtidig med din tilmelding til Pelsgolf.

Spil om onsdagen den 28. august

Klubben har tilbudt os en greenfee på kun
kr.150 for dem, som vil prøvespille banen om
onsdagen. Hvis du vil spille onsdag, skal du
kontakte John Clausen hos Holmslands Klit
Golfklub på tlf. 97 33 88 00 og reservere en
starttid og samtidig fortælle, at du deltager i
Pelsgolf.

Buggy

Bestilling af en buggy til onsdag og til Pelsgolf
torsdag kan ligeledes ske ved kontakt til John
Clausen hos Holmslands Klit Golfklub på tlf.
97 33 88 00.

Vi støtter Pelsgolf 2019
Special~Butikken
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Tilmelding
Sidste frist for tilmelding til
Pelsgolf er torsdag den 11. juli.
Tilmelding kan ske på følgende
måde:
• Kontakt Søren Gersløv på
mail sg@c.dk eller telefon
29 83 82 00.
Ved tilmeldingen bedes du
oplyse: Navn, mailadresse,
mobilnummer, hjemmeklub,
medlemsnummer og aktuelt
handicap (hcp). Du må også
gerne oplyse, om du ønsker en
overnatning på Hotel Fjordgården fra onsdag til torsdag.
Alle deltagere vil få dage inden
matchen få den foreløbige startliste tilsendt pr. mail. Startlisten
kommer også på Kopenhagen
Furs hjemmeside, så snart den
er klar.
Vi glæder os til at se mange
glade pelsgolfspillere til endnu
en hyggelig dag på golfbanen.

