Beste ladies,
van zowel GC Lanaken als GC Maastricht,
dit is een uitnodiging van het Ladiescomité voor alle dames die lid zijn op onze
mooie golfbaan om op Dinsdag 4 Juni , samen te genieten van onze jaarlijkse
damesgolf-feestdag, de ‘Women’s Golf Day 2019.
Naar jaarlijkse traditie organiseren de ladies van de Belgisch-Limburgse
Golfclubs hun Challenge (met wisselbeker) en ook wij allen worden voor
deelname uitgenodigd.
Captain Patricia Fagard en het team van Golfclub Spiegelven te Genk zijn in
volle voorbereiding om ons een zeer aangename en kwaliteitsvolle golfdag te
bezorgen.

Programma dinsdag 04/06/2019:
09u00

Ontvangst in het clubhuis van Golfclub Spiegelven te Genk

10u00

Eerste afslag

18u30

Diner in het ENGELS HOF

Deelnameprijs: 70€
Incl. greenfee, glas van de vriendschap op hole 18, diner & wijnen/frisdranken

Dresscode:
Tijdens de wedstrijd:

shirt: roze ‘touch’ bij een wit shirt of roze
rok/broek : wit, zwart

Diner:

Casual en pink touch

Inschrijving:

via de wedstrijdkalender (uiterste datum 25 Mei)
in het vak opmerkingen graag vermelden van uw federaal of
NGF-nummer

Wisselbeker
• 15 deelneemsters (of meer) per club mogen deelnemen. (hcp < 36)
• Spelvorm: Single Stableford
• De 5 beste scores van de eerste 15 ingeschreven deelneemsters op de lijst,
per club bepalen de beste eindscore voor de wisseltrofee.

Beste dames van de pin in, senioren, ladies, maandagkloppers, zotters, de
competitie-teams, en alle andere dames die regelmatig bij ons op IGM een
balletje slaan,
4 Juni is onze dag, een dag waarop we onze vriendschap en verbondenheid door
het golfspel vieren.
Laat ons samen genieten van de mogelijkheid om, op een mooie gevarieerde
baan, een fijne golfontmoeting te hebben met onze andere Limburgse
golfvriendinnen en het heuglijke feit ‘vriendschap door de golfsport’ te vieren.

Schrijf in en doe gezellig mee onder het motto
‘hoe meer ladies , hoe meer vreugd’ !!!!
Irthe, Inge, Jopie,
Rieneke en Heidy

