VELKOMMEN
til

MjølnerSeniorerne
Vi glæder os
til at se dig!

Kort introduktion til nye medlemmer.

Hvad er MjølnerSeniorerne?
MjølnerSeniorerne er navnet på seniorklubben i Ishøj Golfklub.
Formålet er at være sammen med ligesindede seniorer, der sætter golf,
socialt samvær og hygge i højsædet.
Vi spiller hver onsdag formiddag. Se skemaet til højre.
Udover dette arrangeres diverse turneringer samt udflugt til fremmed
bane. Alt dette kan du se på Golfbox under turneringer.
Hvem kan blive medlem?
Alle damer, der er fyldt 50 år og herrer, der er fyldt 55 år, og som tillige
er medlemmer af Ishøj Golfklub (IGK), kan blive medlem af
MjølnerSeniorerne.
Hvordan melder man sig ind?
• Send en mail til seniorklub@ishojgolfklub.dk MjølnerSeniorernes bestyrelse.
Opgiv fornavn, efternavn, adresse, telefonnummer, mail-adresse,
DGU-nr., fødselsdato/år.
• Overfør kontingent kr. 200 til MjølnerSeniorernes bankkonto:
reg.nr. 1551 – konto 0010861411. Frist for betaling 1. april.
• Klubbens kasserer varetager din indmeldelse.
Sæsonen for MjølnerSeniorerne
Vi spiller hele sæsonen fra 1. april – 31. oktober.
Hvis vejret tillader det, spiller vi også i vinterhalvåret.
Hvilken bane spiller vi på?
Medlemmer med banegodkendelse kan spille på begge baner, mens
medlemmer uden banegodkendelse spiller på Intermediatebanen.
Årets MjølnerSenior
Når man spiller 18 huller på stor bane om onsdagen, har man mulighed
for at deltage i konkurrencen om at blive ”Årets MjølnerSenior”. En
anden MjølnerSenior skal være markør og har ansvaret for korrekt
udfyldt scorekort, som underskrives og afleveres i MjølnerSeniorernes
postkasse ved indgangen til klubben. Indtastning til Golfbox foretages
mellem åbnings- og afslutningsturnering.

Der spilles sideløbende en turnering på kun 9 huller, der vil også være
præmie til den bedste på 9 huller, som dog ikke er årets MjølnerSenior.
Det vil være en fordel, at melde ud, om man går 9 eller 18 huller.
Scorekort skal afleveres i postkassen.
Sådan spiller vi om onsdagen
For at styrke det sociale samvær, ”trækker vi bolde”, så man har
mulighed for at spille med flere forskellige medlemmer.
Det vil sige: hver spiller lægger en bold i en spand i ”boldskuret”. Hver
halve time trækkes bolde.
Senest mandag aften skal du tilmelde dig på Golfbox.
Tiderne er reserveret til MjølnerSeniorerne, men bliver frigivet,
hvis de ikke bliver blokeret af os.
På 18 huls-banen er der starttid fra kl. 8.00 til kl. 11.20. Alle
med start fra hul 1.
Som det fremgår af skemaet, kan der kun være 12 spillere for
hver boldtrækning. Spillere, der ikke har reserveret tid i Golfbox,
kan ikke forvente at få spilletid, med mindre der er ledige
pladser i de enkelte perioder.
Bane

Tid
boldtræk

Start tid

7.45

8.00

8.15

8.30

8.45

9.00

18-huls
Bane

9.15

9.30

Start hul 1

9.45

10.00

10.15

10.30

10.45

11.00

Spørg, hvis du er i tvivl om noget!
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BOOKEDE
Starttider
I Golfbox
8.00 – 8.10
8.20
8.30 – 8.40
8.50
9.00 – 9.10
9.20
9.30 – 9.40
9.50
10.00 – 10.10
10.20
10.30 – 10.40
10.50
11.00 – 11.10
11.20

Max
Antal
spillere
12
12
12
12
12
12
12

