Det er godt at være SGO Medlem
Vi håber at du nyder vores ”Super Greenfee Ordning” og får spillet en masse dejlig golf på de 7 meget
forskellige baner i ordningen, men vi er desværre nødt til at bede dig om at være opmærksom på de regler
der gælder for brug af ordningen, for vi oplever desværre flere og flere der glemmer reglerne.
Så derfor!
•

Husk at du ALTID skal bekræfte din tid når du besøger vores samarbejdsklubber.
Det er vigtigt for at statistikkerne passer og dermed også for at pengene fra SGO ordningen
fordeles korrekt, mellem klubberne, i forhold til antal spillede runder. Gentagne manglende
bekræftelse af tid kan medføre suspension fra ordningen.

•

Du spiller på samme betingelser som almindelige greenfee spillere, og det vil sige at de handicap og
tidsbestillingsregler der gælder for andre greenfee spillere også gælder for dig. Du kan i nogle
tilfælde godt få lov til at booke eks. tider til grupper ved at ringe til sekretariatet i den enkelte klub,
men det er ikke noget du har krav på, at det er nogle gange, bare en mulighed.

•

Der gælder samme regler i alle de andre klubber, som vi har her.
o

Så husk pitchfork, bekræftelse og vær i god tid osv.

Nu er sommeren forhåbentlig for alvor, og med masser af sol og varme, så nyd spillet og ikke mindst
samværet med gode venner.
God tur i det grønne
Med venlig hilsen
SGO Klubberne
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