
4. april 2017

IDRÆTSMEDDELELSE
Hærens Golfmesterskab 2017

På vegne af Hærens Golfafdeling indbyder Kuglegaardens Idrætsforening til

Hærens Mesterskab i golf 2017

Onsdag den 24. maj 2017 på

HAREKÆR Golf Klubs bane

Deltagere i mesterskabet: Tjenstgørende personel, personel af reserven, samt pensioneret
personel i forsvaret.

Hærmester er den spiller (tjenestegørende i Hæren), der har laveste bruttoscore. 
Der spilles om den af kammerherre, Oberst N. E. Leschly, udsatte vandrepokal.
Trofæet er evig vandrende, vinderen tildeles en erkendtlighed som erindring.

Sideløbende stablefordturnering.
Max deltagerantal er 104, dog max handicap 37.
Turneringen er åben for familie og spillere for alle værn (inkl. Pensionister og personel på 
TUL)

Der spilles efter Dansk Golf Unions regler samt klubbens lokale regler.

Tid og sted:
Onsdag den 24. maj 2017 på Harekær Golf Klub.

Deltagerbetaling: 
Kr. 450,00 
Deltagerbetalingen inkluderer turneringsgebyr, deltagelse i stableford konkurrence samt 
frokost, range bolde og baneguide. Drikkevarer for egen regning. 



Præmier.
Der uddeles vandrepræmier i alle mesterskabsrækker.
I stablefordturneringen tildeles præmier i.h.t. deltagerantal.
Der vil være præmier på udvalgte huller.
Præmieoverrækkelse finder sted i forbindelse med frokostarrangementet.

Tilmelding
Deltagere tilmelder sig via Golfbox.
Turneringen kan findes i Golfbox (åbnes ultimo april) under faneblad ”turneringer”. Søg på 
”Harekær golfklub” og find ”Hærmesterskaberne 2017” ved at scrolle op/ned til den 24. 
maj.

Seneste tilmelding og betaling er 14 MAJ 2017. Tilmeldingen er bindende.
Ved udeblivelse er der ikke tilbagebetaling af turneringsgebyr. 
Tilmeldinger efter 14. maj skal ske direkte til Henrik Gustafsson.

Kontant betaling på matchdagen accepteres ikke.

Når du har tilmeldt dig via golfbox (lukker 14/5-17) og indbetalt 450,- på konto: 7614-
1021675 eller mobilepay 2257 5407 (husk navn på indbetaler), skal du meddele det til MJ 
Henrik Gustafsson på mail: VFK-U-KOR209 eller vifemhg@gmail.com, eller SMS på 2257 
5407 senest 14. maj 2017.

Praktiske oplysninger
Driving rangen er åben for deltagerne fra kl. 07.30 inkl. frie bolde
Fælles velkomst i klubhuset kl. 09:00 
Gunstart kl. 10:00
Frokost og præmieoverrækkelse fra kl. ca. 14.30

Prøvespil
Der er mulighed for prøvespil med rabat dagen før efter 1700, på grund af herredag i 
klubben, prisen er 200kr. normalpris 350kr. Ved booking oplyses om hærmesterskab.

Når du har tilmeldt dig via golfbox og indbetalt 450,-, skal du meddele om du ønsker fælles
transport fra Aalborg Kaserner til SSG R.M. Starcke på mail: trr-2200c eller 
ronny.starcke@gmail.com, senest 14. maj 2017. Fælles transport kræver minimum 4 
deltagere fra AKIF

Venlig hilsen

Ronny Starcke
Formand, AKIF Golf


