Kære idrætsklubber

Dansk Døve-Idrætsforbund kan hermed udskrive et danmarksmesterskab: DM Golf 2018.
Dato:
Tid:
Sted:

Lørdag den 8. september og Søndag den 9. september 2018
Lørdag kl. 13.00 – 18.00 og søndag kl. 7.30 – 15.00
Løgstør Golfklub

Der inviteres til danmarksmesterskab i golf, hvor både de dygtige, øvede og begyndere
bliver tilgodeset. START har påtaget sig værtskabet for DM-arrangementet og byder
velkommen til Løgstør.
Bestemmelserne omkring DM-arrangementet
DM afvikles i 3 rækker:
* DM-A: Handicap max 17,9 – slagspil, brutto - herrer/damer
* DM-B: Handicap 18-54 – stableford – herrer/damer
* DM Senior (55 år og opefter) - stableford – herrer/damer
Alle rækkerne bliver afviklet over 2 x 18 huller fordelt over 2 dage. Der spilles efter DGU
reglement plus gældende lokalregler for Løgstør Golfklub. DDI’s reglement vedr.
overholdelse af høregrænse plus ikke anvendelse af høreapparat er ligeledes gældende.
Arrangementsplan
Lørdag den 8. september
Kl.11.00 - 12.00 Ankomst og registrering
Kl.13.00 - 18.00 DM golf 1. runde
Kl.19.00 - 23.00 Middag og socialt samvær
Søndag den 9. september
Kl. 07.00-07.30 Ankomst og registrering
Kl. 07.30-09.15 DM golf 2. runde
Kl. 14.00-14.30 Frokost
Kl. 14.30-15.00 Afslutning
Kl. 15.00-15.15 Afrejse
Med forbehold for ændringer. Husk at spise frokost før DM starter om lørdagen.

Startret for DM-arrangementet:
Alle, som er medlem af en døveidrætsklub og har startret hos DDI plus DGU kort med et
max. handicap på 54 kan deltage, også gæster kan deltage dog udenfor konkurrence.
Fristen for nye indmeldinger af DDI-startret er sat til den 1. August 2018 hos Dansk DøveIdrætsforbund. Indmeldingerne af DDI-startret skal sendes til mailadressen:
ddi@deafsport.dk
Deltagergebyr:
Deltagergebyret koster 900 kr. pr. person.
Tilmelding:
Tilmelding til DM skal ske til jtk@deafsport.dk med følgende informationer:
- Herre, dame eller senior
- Navn
- Handicap
- Døveidrætsklub
- Hjemklub
Sidste frist for tilmelding til DM golf er 1. August 2018
Betaling:
Deltagergebyr er på 900 kr. og prisen indeholder 2 x greenfee, rangebolde, baneguide,
middag lørdag aften med et glas vin / vand. Frokost søndag med en sodavand.
Betaling af deltagergebyret skal ske til DDI, Nordea Bank konto nr. 2217-0563909625
senest 1. August 2018. Husk at skrive navn og DM golf 2018, så DDI kan se, hvor
indbetalingen går til.
Overnatning:
Der er mulighed for overnatning på Løgstør Parkhotel, Toftebjerg Allé, 9670 Løgstør.
Booking og betaling af overnatning skal selv foretages af deltagerne, her
https://www.logstorparkhotel.dk/vaerelser
Kontakt:
Eventuelle spørgsmål kan rettes pr. mail til Joachim Thor Krøyer på mailadressen
jtk@deafsport.dk.

Med venlig hilsen
START og Dansk Døve-Idrætsforbund

Ret til ændringer forbeholdes. Eventuelle ændringer meddeles ved udsendelse af mail og
på hjemmesiden.

