Invitation til alle
kvindelige golfspillere

Onsdag den 1. april 2020 slår vi det første slag i den nye sæson hos
Onsdagspigerne. Vi håber at se dig, ny såvel som ”gammel” golfpige. Alle
kvindelige golfere kan - uanset handicap - deltage i vores turneringer hver
Onsdag eftermiddag fra kl.15:36 – som er vores første starttid
Vi spiller i to rækker, så selv om du har et højt handicap, kan du også være
med. Som ny Onsdagspige får du en mentor, og det vil være fint, hvis du
kontakter et af bestyrelsesmedlemmerne. Vi spiller med dig de første par
gange, så du føler dig helt tryg hos os. Du er også velkommen til - helt gratis at prøvespille med os et par onsdage, så du kan se, hvor hyggeligt vi har det.
Selv om vi hedder Onsdagspiger, så er vi altså ikke bare unge piger.
Vi spiller 9 huller i starten af sæsonen. Senere 18 huller for så at slutte af med
9 huller, når sommeren går på hæld. Du kan også spille 9 huller hele sæsonen.
Hver onsdag har vi præmier i begge rækker. Vi hygger os i restauranten efter
spillet, da vi lægger stor vægt på både golf spillet og det sociale samvær.
Det årlige kontingent er 350 kr., som indbetales via Netbank til kontonummer
2411 3496709291 inden den 1. april - HUSK AT SKRIVE DIT
MEDLEMSNUMMER.
Så nu er det bare at tilmelde sig – nye såvel som ”gamle” medlemmer, og vi
glæder os til at byde dig velkommen til endnu en dejlig golfsæson. Se flere
informationer - bl.a. om booking af starttid, gæster, billeder m.v. - på vores
hjemmeside www.onsdagspigerne.dk, hvor du også finder turneringsprogram,
bestyrelsens telefonnumre, mailadresser m.m.

Vel mødt og de bedste golfhilsner

ONSDAGSPIGERNE
Inge Holst (formand)
Tlf. 20 33 01 56

Sofienlund Alle 13, 3250 Gilleleje

