KGKs turneringsudvalg 2017
Så starter en ny sæson og turneringsudvalget har igen i år planlagt et varieret program for KGKs medlemmer.
Selve årsprogrammet kan ses på KGKs hjemmeside – under menupunktet ”Klubben”/
”Klubturneringer”/”Klubturneringer 2017” – eller direkte fra forsiden ”Klubturneringer 2017”
Årets første officielle klubturnering

KGKs OBH Nordica Åbningsturnering d. 9. april
- er allerede åbnet for tilmeldinger!
Golfcafeen har morgenmaden klar fra kl. 8.00.
Vi har standerhejsning kl. 9.00.
Åbningsturneringen starter kl. 10.00 med gunstart!
Efter turneringen disker Golfcafeen op med en lækker 2 retters menu, som kan bestilles sammen med tilmeldingen til
turneringen på Golfbox!
______________________________________________________________________________________________
Tidligere års Boss Synoptik Cup har skiftet navn til – Abacus KlubCup
som er et samarbejde mellem DGU og Abacus. Turneringsafviklingen er helt den samme som tidligere, turneringen
har blot skiftet sponsor.
I år er KGKs OBH Nordica Åbningsturnering, Pinsemorgenturneringen og Festugens torsdagsturnering de turneringer,
som tæller i Abacus KlubCup sammenhæng.
Alle som melder sig til en af ovennævnte turneringer deltager automatisk i kampen om at samle flest points i de tre
tællende turneringer. Man behøver ikke at foretage sig yderligere, idet DGU / Golfbox automatisk deler deltagerne i
Abacus KlubCups 5 grupper.
De 5 gruppevindere bliver i efteråret inviteret til en landsdelsfinale – og skulle man være så dygtige (heldige) at
kvalificere sig, inviteres man herefter til landsfinalen, som i år spilles d. 1. oktober på Randers Golf Klubs bane.
Yderligere information kan indhentes hos turneringsudvalgsformand Eigil Larsen, eller læses på DGUs hjemmeside
under Abacus KlubCup!
Traditionen tro, kan alle KGKs fuldtidsmedlemmer igen i år deltage i Slagelse Golf Cup, som er en fælles turnering i
samarbejde med Trelleborg Golf Klub. Turneringen afvikles i år med en indledende spillerunde på Korsør Golf Klubs
bane d. 24. juni, og en afsluttende finalerunde på Trelleborg Golf Klubs bane d. 25. juni. Tilmelding på Golfbox.
Husk at reservere uge 30 til KGKs traditionsrige Festuge 2017!!!
Golfshoppen Korsør og KGKs turneringsudvalg har sammen planlagt at fortsætte traditionen med den hyggelige ”Nat
golfturnering”, som i år er planlagt til afvikling, som en partnerturnering, d. 22. september, 2017.
Reserver allerede nu datoen til en hyggelig og morsom golfrunde – i buldrende mørke!!!
Turneringsudvalget ønsker alle en fantastisk golfsæson!

