
 

 

 

 

Arrangementer i jubilæumsugen 6 – 12 juni 2022 

Mandag den 6. juni 

Unibrew Pinsematch spilles som en texas scramble, man kan tilmelde sig som hold af 4 personer eller som 

enkeltperson, hvis man tilmelder sig enkeltvis, bliver man sat på et hold samme med andre der har tilmeldt 

sig som enkelt person. 

Der er morgenmad og kaffe fra kl. 07.30, gunstart kl. 09.00, der vil være nærmest flaget konkurrence på alle 

par 3 huller samt nærmest snoren på hul 15, efter matchen er der lækker buffet og præmieoverrækkelse. 

Tilmelding på golfbox 

Tirsdag den 7. juni 

Der spilles en match der hedder Damer mod Herrer, alle kan deltage i denne match man behøver ikke at 

være en del af dameklubben eller herreklubben for at kunne spille med. Der spilles en 18 huller stablefort i 

3 lige store rækker, der vil ligeledes være en match i matchen hvor man konkurrere damer mod herrer, 

altså hvem der kan lave flest point til matchen, tilmelding på golfbox. 

Tirsdag 7. juni – onsdag 8. juni – torsdags 9. juni match  

I forbindelse med jubilæumsugen har vi en match man kan deltage i, det eneste det kræver er at man 

spiller en 18 hullers runde, man kan spille turneringsrunde tirsdag, onsdag eller torsdag. Inden man starter 

runden, skal man tilmelde sig i shoppen på dagen hvor man ønsker at afvikle sin runde. Matchfee er 75 kr. 

og det betales ved tilmelding i shoppen, vi stempler dit scorekort så vi ved at denne runde skal tælle med i 

matchen. Hvis man deltager i Damer mod Herre matchen tirsdag kan denne runde også tælle med til denne 

turnering, det kræver kun tilmelding og betaling i shoppen, det samme gælder hvis man som herre spiller 

med i venskabsmatchen om torsdagen. Der spilles 18 hullers stablefort i 3 lige store rækker.  

Præmieoverrækkelsen for denne turnering foregår til jubilæumsfesten om lørdagen 

Onsdag den 8. juni 

Her får vi besøg af Trick Golfer Karsten Maas, Karsten underholder med et vildt fedt trickshow på 

udslagsbanen / drivingrange, showet starter kl. 17.00 kom i god tid, vi er sikker på der kommer mange 

mennesker for at se hans show. Efter showet er det muligt at købe mad i cafeen, Andreas og hans team 

laver en lækker lasagne med salat som tilbehør, spis hvad du kan for 99 kr.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Fredag den 10. juni 

Jubilæums Pro-am, turneringen spilles med hold af 4 personer hvor den ene er professionel og de 3 andre 

er amatører, det koster 5000 kr. ex. moms at købe et hold til denne match. Der spilles en 18 hullers 

holdmatch, den professionelle spiller på holdet men han eller hun spiller i deres egen slagsspils turnering. 

Der er pengepræmier til de professionelle og holdpræmier til de bedste hold, hvis du ikke selv skal deltage 

er man velkommen til at gå med rundt og se holdene spille. Mere info om denne turnering kan fås ved at 

spørge Sander, Jonas eller Martin 

Lørdag den 11. juni 

Ugens højdepunkt er klubbens jubilæumsmatch og festen om lørdagen, dagen byder på 18 hullers 

turnering med masser af indlagte konkurrencer, husk denne match er en par match hvor vi spiller en 

greensome, efter matchen er der hygge på terrassen og endnu en konkurrence som vi offentliggør på 

dagen, alle deltagere til matchen kan deltage i denne konkurrence. 

Efter runden og hygge på terrassen kan man også nå at komme hjem og skrifte tøj til festen om aftenen, 

her starter vi klokken 19.00 med velkomstdrink og efterfølgende spisning og præmieoverrækkelse. 

Efter forretten byder vil velkommen til stand-up med Nicolaj Lange som en af landet største komikere, en 

stor nordjyde på knap 2 meter, det bliver hylende sjovt. 

Til jubilæumsfesten er der musik med band, de underholder hele aftenen, så kom og vær med til 

forrygende dag og aften. Husk at det er muligt at invitere ikke golfspillende partner, hustru, kæreste, send 

en mail til kontor@kaloegolf.dk hvis du skal tilmelde en ekstra til denne aften. 

Tilmelding på golfbox 

Søndag den 12. juni 

Helt normal søndag hvor banen er åben for spil for medlemmer og gæster, grillen er tændt og der kan 

købes pølser og kyllingespyd, samt drikkevarer og snack.  

 

Vi håber mange medlemmer vil deltage i de forskellige arrangementer i løbet af ugen 

Med venlig hilsen  

Jubilæumsudvalget 
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