
                                                                           

 

 

 

 

 

Oktoberfest d. 22. oktober 2016 kl. 19.00  

Seneste tilmelding d. 19. oktober 2016 kl. 14.00. 

 

Vi er helt parate til at gentage successen fra sidste år, og har igen arrangeret en oktoberfest med alt, hvad 

dertil hører. Store øl, tyrolermusik, Brätzel, Wienerschnitzel mit Bratkartoffeln, sjove udklædninger osv. 

 

Pris for at deltage i festen er 260 kr. For den pris får man: 

Snacks, wienerschnitzel, en stor fadøl, musik, ægte tyrolerstemning og måske endda 

naboen i tyrolertøj?   

 

Der er absolut ikke krav om udklædning – men der er selvfølgelig en konkurrence        

for de der tør, med flotte præmier til de bedst udklædte.  (Hjælpsomme links  

til udklædning kan være: http://www.bavarian-superstore.de eller leje tøj hos 7-Kanten.).  

Festen vil kun være for klubbens medlemmer (og deres venner). Tilmelding sker gennem kontoret eller via 

Golfbox i forbindelse med tilmelding til turneringen.  

Man kan deltage i festen uden også at deltage turneringen – og omvendt. 

Oktoberturnering – den 22. oktober 2016 
 

I forbindelse med klubbens Oktoberfest (se ovenfor) arrangerer vi årets sidste og skøreste turnering: 

 

Med gunstart kl. 10.00 spiller vi Greenkeeperens hævn. (Greenkeeperne 

sætter banen op så, flag og kopper står lige hvor det passer greenkeeperne – 

der er ingen garanti for, at teestedsmarkeringerne står som de plejer, og der 

står måske en rendegraver midt på hullet).  

Formatet er Texas Scramble. Vi spiller i 4 mands hold, der sættes af 

turneringsledelsen. 4 drives fra hver spiller skal bruges – og 1 af disse drives 

skal være på et par 3 hul.   

Juniorer kan deltage i turneringen, og kan deltage i aftenens fest – men kun til kl. 21.30. Og juniorer kan ikke få 

udskænket alkohol.  

Der er ingen sponsor til turneringen, så turnerings fee er 100 kr. – der alle går ubeskåret til præmier. Derudover 

har vi fra forskellige sponsorer fået en række anderledes præmier – så der bliver et flot præmiebord at spille 

om. Og undervejs på runden vil der være mulighed for en varm kop kaffe og et stykke kage (det er jo småt 

blevet efterår). 

http://www.bavarian-superstore.de/

