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Og vi vil gerne invitere ALLE – nye som ’gamle’ medlemmer! 

Alle herrer i Himmerland Golf Klub er velkomne! 
 

HVIS DU IKKE HAR VÆRET MED I TIRSDAGSHERRERNE FØR, KAN DU SPILLE GRATIS DE FØRSTE 2 GANGE DU DELTAGER 
 

Vi spiller 18 huller hver tirsdag - se mere i Golfbox/på hjemmeside – og vi spiller skiftevis Old og New Course 
Vi spiller vores egen bold, vi spiller i to rækker, vi spiller stableford og enkelte gange slagspil.  

Der er præmier til de to bedste i hver række med dejlige præmier fra alle vores sponsorer. 
 

Har du lyst til at være SPONSOR, kontakter du blot Brian på mobil 2715 2302 
 

Vi sørger for, at vi kommer til at spille med hinanden på ’kryds og tværs’, og forsøger at gøre det lidt hyggeligt!  
Det er blandt andet muligt at deltage i fællesspisning efter runden.  

Man tilmelder sig spisningen, når man tilmelder sig ugens turnering i Golfbox. 
 

Turneringstilmelding sker på Golfbox senest tirsdag kl. 09.00 
Starttiderne kan ses på Golfbox tirsdag fra kl. 12.00 

Scorekort er klar i Members Only (medmindre andet er angivet i de specifikke betingelser) fra tirsdag kl. 14.30 
 

OBS! Afbud efter at startlisten er lavet sker til Klubsekretær Maria på tlf. 5163 1978 
 

Ønsker du at blive medlem af Tirsdagsherrerne, kan du indmelde dig  
ugeklubben lige HER… og derefter indbetale kontingentet,  

der i 2022 er kr. 500, til konto 9308-2080172012 
 

Indmeldelse og betaling senest fredag den 25. marts 
 

Vi glæder os til at møde jer alle sammen! 
 

Vi håber, at vi får en super sæson, og ser frem til et rigtig stort fremmøde i 2022. 
 

Vi spiller første gang tirsdag den 29. marts 
 

SÆT ALLEREDE NU X I KALENDEREN ONSDAG DEN 8/6, HVOR VI AFHOLDER ÅRETS  
FØRSTE UDFLUGT, TIRSDAG DEN 14/6, HVOR VI SKAL DYSTE MOD HIMMERLANDSPIGERNE 

 OG WEEKENDEN I UGE 34, HVOR VI NAPPER VORES TO DAGES UDFLUGT.  
NÆRMERE INFORMATIONER FØLGER. 

 
Med venlig hilsen 

BESTYRELSEN  
 Flemming Andreasen, Nils Christensen, Brian Otte Samuelsen, Per Dalsgaard og Jes Holm Sørensen. 

 

Læs mere om Tirsdagsherrerne – program, kontaktoplysninger m.v. – lige HER… 

Tirsdagsherrerne byder VELKOMMEN til sæson 2022 i Himmerland Golf Klub 
 

http://www.himmerlandgolf.eu/
mailto:golfklub@himmerlandgolf.dk
http://www.himmerlandgolfklub.dk/indmeldelse---tirsdagsherrer/
http://www.himmerlandgolfklub.dk/tirsdagsherrerne/

