
 

        

	
 

KOM	TIL	VENINDEDAG	LØRDAG	d.	25/8	2018	på	
Ledreborg	Palace	Golf	Club	

 
Løvinderne på LPGC inviterer dig/jer til en åben venindedag på vores fantastiske golfbane lør. d. 25/8 2018, 
Der er gunstart kl. 9, efterfulgt af en lækker sommer frokostbuffet ca. Kl. 14.30- fra vores populære 
restaurant Fasaneriet. Det eneste du/I skal gøre er at finde nogle veninder, du ønsker at spille med og 
tilmelde jer, og betale. J  
 
Venindematchen er en åben 18 hullers Stableford turnering, med 3 rækker (A, B & C). Vi spiller alle fra 
vores dame tee, #49. Turneringen er åben for kvinder fra alle klubber, som elsker golf og som lyst til at 
komme til Ledreborg Palace Golf Club lørdag d. 25/8 2018, og have en hyggelig og sjov dag.  
  
Det er 9. gang vi holder denne golfdag, hvor du bliver sat i bold med dine veninder. Vi spiller masser af god 
golf, og der er naturligvis både individuel konkurrence pr. række og  hold-konkurrencer, (som spilles i 
bolden undervejs) og vi kan godt love MEGET flotte præmier. 
 
I år har vi igen store 3 hovedsponsorer: GolfSverige.dk/GolfTyskland.dk, GolfExperten Greve og Fasaneriet, 
der alle har sponsoreret meget flotte præmier. VI byder på en kop kaffe inden du/I går ud.. 

PRAKTISKE INFO: 
DATO:  Lørdag d. 25/8 2018 
Gunstart:  kl. 9.00 – frokost umiddelbart efter matchafslutning (ca. 14.30) 
Indskrivning:  kl. 7.30 – 8:30 med kaffe i klubhuset 
Orientering:  kl. 8.30 (i klubhuset) 

PRIS: 
LPGC Medlemmer:  
Frokost      kr. 175.-- 
Gæster/ Flexmedlemmer:  
Green fee og frokostfrokost    kr. 375.- 

TILMELDING på Golf Box: under Ledreborg Venindematch       
Skriv i kommentarfeltet 1) Navnet/navne på de veninde/r, som du ønsker at gå i bold med 2) deres DGU-
Nummer, eller send en mail til Lucia P. Jacobsen med disse oplysninger.  
NB: Tilmeldingen er først gældende ved betaling. 

Tilmeldingsfrist og betaling:               
SENEST D. 18. August 2018. I bedes indbetale til Ledreborg Dameklub på  
Mobil Pay nummer 47721 eller på Danske Bank konto, reg.nr. 9570 konto 0011582443  

  
Venligst oplys dit medlemsnummer og navn ved indbetaling  
 
AFBUD: Ved afbud inden d. 18/8 2018 refunderes ½ Green Fee,(= kr. 100.-) 
KONTAKTPERSON: Lucia Plucnar Jacobsen Mobil: 5094 0441 / mail: lpj@growth-management.dk  


