Idrætsforeningen FSNKAR inviterer hermed alle golfspillere fra Forsvaret til den 17.
årlige afvikling af ”Værnenes Match”

Torsdag den 27. juni 2019.
i Stensballegaard Golfklub
Matchform:
Værnenes Match gennemføres som en stableford holdmatch (Hæren, Søværnet og
Flyvevåbnet), hvor alle scorer tæller og vinderen er det værn med den bedste
gennemsnitsscore.
Af hensyn til gennemsnitsudregningen, skal minimum 6 spillere fra et værn gennemføre
matchen, for at kunne gøre krav på pokalen. Sideløbende afvikles individuel stableford
konkurrence.
Tid og sted:
Torsdag den 27. juni. Gunstart kl. 10:00 i Stensballegaard Golfklub.
Der spilles på Guldbjerg og Brakør.
(nærmere info vedr. banen mv. kan findes på www.stensballegaardgolf.dk).
Der vil være fælles velkomst for alle kl. 09:30, hvorfor scorekort skal være afhentet inden.
Rækker:
Til den individuelle stableford konkurrence opdeles der efter HCP i lige store rækker, ud fra
antal tilmeldte. Ved mindre end 40 deltagere, bliver der kun en række.
Præmier:
IFK’s vandrepokal tildeles det vindende værn. Ved samme gennemsnitsscore vinder det
værn, med færrest deltagere.
Antallet af præmier i de individuelle rækker afhænger af deltagerantallet i hver række. Ved
pointlighed i individuel match vinder laveste handicap.
På udvalgte huller vil der være ”Nærmest flaget” konkurrence.
Tilmelding og økonomi:
Deltagere med et HCP på max 42,0 samt gyldigt DGU-kort eller lignende, kan deltage.
Man skal være registreret med et EGA handikap, for at kunne deltage.
Ligeledes skal man være medlem af en af Forsvarets Idrætsforeninger.
Max. deltagerantal er 96, og først til mølle princippet anvendes. I tilfælde af mindre end 10
mands deltagelse fra et værn prioriteres dette.
Tilmelding foretages i GOLFBOX (Søg på Værnenes Match 2019)

Ved tilmeldingen oplyses hvilket værn (Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet) man stiller op
for.
Match- og Greenfee inkl. stableford konkurrence er 400,001 kr.
Arrangementet er inkl. Mad. Kokken serverer biksemad m/ spejlæg ad libitum og hertil kan
man vælge en øl eller vand.
Tilmelding er bindende og foretages enkeltvis ved at overføre 400,00 kr. til nedenstående
konto:
Reg. nr. 7644 konto. nr. 7503533
HUSK: i forbindelse med betalingen at angive: DGU nr., fulde navn, samt telefon nr.
Vigtigt: Ved betaling af flere deltagere på samme overførsel, send en mail til: khr69@live.dk
med supplerende oplysninger.

Kontant betaling på matchdagen accepteres ikke.

Sidste tilmeldings - og betalingsfrist er fredag den 14. juni.

Med venlig hilsen

Lasse K. Søegaard, IFK 26 83 59 78
Kim H. Rasmussen, IFK 25 56 11 69

Der er mulighed for at komme og spille banen dagen før til 250,00 kr. og kontoret (tlf.: 75 65
80 18), vil meget gerne være behjælpelig med at anvise eventuelle overnatningsmuligheder i
området.
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Denne pris gælder også for dem der evt. har diverse DGU spilleret/rabatordninger mv. i Stensballegaard
Golfklub.

