
 
 
 
 
 
 
 

Hvem kan spille med i kaninturneringen ? 

 

 

Alle medlemmer af Fredericia Golf Club med et handicap mellem 18,5 og 72 og som er fyldt 15 år. 

Vi er den perfekte klub for dig, der lige har fået “golfkørekortet”, til at lære mere om golfsporten. 

Der betales et medlemskontingent på 75,- kr. årligt, som betales første gang du deltager. 

Turneringsfee er kr. 10,- pr. spilledag, som betales hver gang du deltager. Beløbet går til præmier.  

Der spilles hver onsdag – start tider mellem kl. 15.30 og 17.15    Vi spiller 9 huller. 

Husk: Booke tid på Golfbox og tilmelde dig turneringen på Golf Box (seneste tilmelding onsdag kl. 12). 

Der er spisning samt præmieoverrækkelse ca. en gang om måneden.  Der vil turneringen blive spillet som 

GUNSTART, dvs. alle starter på samme tid fordelt på 9 huller. Man melder sig blot til turneringen m/spisning, 

herefter vil man modtage en mail indeholdende starttidspunkt og info omkring hvilket starthul man er tildelt. 

Seneste tilmelding er søndagen før kl. 23.59. 

Spisning koster kr. 100,- og turneringsfee kr. 10,-. Tilmelding til spisning er bindende. 

Er du ikke til stede ved præmieoverrækkelsen, og ikke har bedt andre modtage evt. præmier for dig, 

bortfalder præmien! 

Gode råd: 

HUSK ALTID: 

• at booke en tid.  Bookning af tid sker via Golfbox.dk, gerne 3 uger frem 

• tilmelde dig Kanin turneringen  - hver onsdag er en ny turnering. Du finder alle Kanin turneringer 

under ”Klubturneringer” på din forside i Golfbox.dk 

• tilmelding til Kanin turnering skal ske i forvejen og senest på dagen. Får du dig ikke tilmeldt dagens 

turnering, deltager du ikke i præmie rækkerne. Turneringer med spisning og udflugter har andre 

tilmeldingsfrister 

VIGTIGT! 

• Bekræft ankomst på skærmen og udskriv scorekort 

• Husk at slette dig fra turneringen, hvis du bliver forhindret i at komme, og husk at slette din starttid 

• Sletning af booking kan ske indtil en time før starttid 

• Sletning af booking kan gøres hjemmefra, på skærmen i klubben eller du kan kontakte sekretariatet  

Du bestemmer selv spilletid mellem kl. 15.30 og 17.15 



 

Bestyrelsen opfordrer til at man hver gang spiller med forskellige golfere og at man booker sig på “bolde” 

(flights) hvor der er forskellige handicaps. Det er lærerigt, gavner det sociale, men også at man går runden i 

en fin tid. Som regel kan man gå de ni huller på ca. 2 1/4 time 

Du skal indlevere dit scorekort til et af bestyrelsesmedlemmerne ved turneringsleder kontoret, så snart du 

kommer ind 

Hvis der ikke er nogen fra bestyrelsen tilstede, afleveres scorekort i postkassen ved turneringsleder kontoret, 

mærket kanin. Betaling 10 kr. lægges i kuvert med navn på og afleveres samme sted. Du skal altid udfylde og 

sammentælle din stableford score 

Du skal tydeligt med letlæselig skrift, udfylde og underskrive dit scorekort af hensyn til korrekt 

handicapregulering 

Husk at påføre nærmest hul (alle par 3 huller) 

Scorekortet skal være underskrevet af både spiller og markør – med let læselig DGU nr. og underskrifter. 
 

Oversigt over turnerings dage i Kaninklubben:  

Onsdage fra 24. april til og med 2. oktober 2019 

Bemærk sidste onsdag i hver måned vendes banen, dvs. at turneringen spilles på bag 9 med start på hul 10 
 

Onsdagsturneringer med spisning:  

29. maj 

26. juni 

14. august 

11. september 

  5. oktober  -   afslutnings turnering, hvor vi spiller 18 huller og afholder generalforsamling 

 

Udflugter: 

1. juni    Kaj Lykke golfklub 

24 – 25. august  Weekendtur til tysk golfklub  Gut Apeldôr        Aflyst 

15. september  Vejen Golfklub 
 

https://www.kajlykkegolfklub.dk/
https://www.golftyskland.dk/gut-apeldoer-resort/
https://www.vejengolfklub.dk/

