
                     Invitation til                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fredag den 23. august 2019 
Sønderborg Golfklub 
 
Hvem kan deltage I Governor´s Dish: 
 
Alle rotarianere i distrikt 1461 med ledsager, udvekslingsstudenter og gæster samt 
Rotarianer i venskabsklubber. 
 
Proportioner: 
Rotarianer spiller om ”Governor´s Dish” skænket af Provinsbanken, nu Danske Bank. 
Ledsagere og gæster spiller om ”Governor´s Dash” ved længste drive på hul 18. 
 
Der spilles 18 hullers Stableford i 3 rækker, en dame og to herrerækker. Der tildeles 
fuld Hcp., dog således at spillere med højere Hcp. end 36, spiller med Hcp. 36. 
 
Vindere: 
Ved lige score vinder laveste Hcp. Herefter sidste 9 huller osv. med 6 huller osv. 
Derudover spilles der efter R&C’s regler samt lokale regler. 
 
Deltagerpris: 
Pris for deltagelse i hele arrangementet er kun  495 kr. incl. 
  
                           - morgen buffet 
                    - bolde på driving-range 
                    - baneguide og baneforplejning 
                    - frokost med 1øl/vand/vin  
                    - efterfølgende kaffe med sødt   
 
Prisen gælder for alle. Også medlemmer af Sønderborg Golfklub og spillere, der har 
Green fee aftale med klubben. 
 
Tilmelding: 
Tilmelding til årets turnering sker via www.golf.dk. Vælg turneringer, og søg på dato og 
Governor´s Dish.  Der kan ikke betales ved tilmeldingen. Betaling sker på dagen. 
Sidste frist for tilmelding er onsdag den 14. august 2019 
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www.golf.dk


 

 
                              
 
Præmier: 
Matchpræmier:  Der er præmie til de 3 første placeringer i hver af de 3 rækker. 
Hulpræmier:  Nærmest flaget på greenen på alle banens par 3 huller. 
Governor´s Dish: Vinder er Rotarianeren med den højeste stableford score. 
Governor’s Dash: Vinder er den ledsager eller gæst med længste drive. (på fairway) 
 
Overnatning mm.: 
Deltagere der ønsker at spille dagen før, kan bestille tid på golfbox, og gøre opmærksom 
på, at man skal spille Governor´s Dish dagen efter. Derved opnås en pris på kun 200 kr.  
Se mere om banen på www.sonderborggolfklub.dk  
 
Der er indgået rabataftale på følgende hoteller: 
     Hotel Sønderborg Garni     kr.   900 for dobbeltværelse. www.hotelsoenderborg.dk/  
      Hotel Sønderborg Strand   kr. 1.098 for dobbeltværelse (https://sonderborgstrand.dk  
 
Sponsor 
Tak til SYDBANK som er hovedsponsor for dette års Governor’s Dish. Sydbank bidrager 
med et beløb svarende til den samlede green-fee betaling for turneringen. Så jo flere der 
møder op, jo større donation får klubben. Beløbet er øremærket til velgørende formål i 
lokal-området.  
 
Dagens program: 
     Kl.  08.00      Registrering – morgenbuffet og scorekort   
     Kl.  08.30      Information og turnerings-propositioner 
     Kl.  09.00      Gunstart 
     Kl.  13.30      Alle er kommet til hul 19 
     Kl.  14.00      Spisning og præmieoverrækkelse 
        
Turneringsudvalget 
     Leif Dige, tlf. 22154122                                Erik J. Mogensen, tlf. 40450203 
     Email:  leifdige@mail.tele.dk                        Email: ejm@ejm-events.com  
 
Velkommen til Governor´s Dish på Sønderborg Golfklubs bane i Gunstrup. 
 
Distriktsguvernør 2019 / 2020 - Elsebeth Christmas Møller 
Sønderborg SYD Rotary Klub 
dg1461-1920@rotary.dk 
0045 2276 9516 
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