Indbydelse til

41. Internationale
Stævne 2016

OMC 41. International turnering
Så inviteres der til Odense Minigolf Clubs 41. internationale Combi-turnering.
Vi håber at se utrolig mange spillere fra både indland og udland til vores fantastiske Combiturnering.
Hvor der henover 2 dage bliver spillet 4 omgange på eternit og 4 omgange på vores
betonanlæg.
Lørdag aften byder vi traditionen tro, på en sjov One-ball runde, hvor der vil være gevinster
for gode slag og forsøg. Samt kåret en vinder som vil blive præmieret kontant.
Dette foregår efter fællesspisning som i år, byder på mad fra grillen med tilbehør.
Vi glæder os til at se Jer i oasen i midten af Danmark.
Arrangør:

Odense Minigolf Club
Møllemarksvej 84
5200 Odense V

Tidspunkt:

30/7 – 31/7
Start lørdag kl. 11.00
Start søndag kl. 9.00

Turneringsform:

Slagspil. (Hvor der spilles efter WMF & DMgUs regler)
Combi turnering imellem eternit og beton.
Der spilles 2 omgange eternit og 2 omgange beton hver dag.
Skiftevis imellem de to anlæg.

Kategorier:

Herre A(Åben række), Herre B, Dame
Senior Herre, Senior Dame
Veteran Herre, Veteran Damer
Junior

Startpenge:

Herre A: 150 kr.
Øvrige: 100 kr.
Juniorer: 70 kr.
Startpenge kan betales i kiosken fra Torsdag d. 28-06-2016
Og frem til senest en halv time inden start.

Præmier:

Der vil være pengepræmier i alle kategorier foruden
Juniorrækken.
Juniorrækken, vil der være gavekort til boldsalg.

Træning:

Der er fri træning, hele ugen.
Caféen har åbent fra kl. 11, alle ugens dage.

Forplejning:

Der kan under hele stævnet, samt ugen optil købes mad og drikke
i kiosken.

Overnatning:

Der er mulighed for at slå telt op, ved siden af anlægget.
Oplys gerne ved tilmelding.
Derudover er der mulighed for overnatning:
Danhostel Odense:
www.odensedanhostel.dk
+45 63 11 04 25
Cabinn Hotel Odense
www.cabinn.com/hotel/cabinn-hotel-i-odense?gclid=CPrG_T0w8YCFYXOcgodQ0QG3g
+45 63 14 57 01

Lørdag aften:

Lørdag aften er der som sagt spisning og oneball-turnering.
Det koster 150 kr. for deltagelse i aftenens arrangement.
Der vil være præmie til vinderen, samt løbende præmier for gode
slag og sjove tiltag 
Spisningen vil være mad fra grillen med tilbehør.

Tilmelding:

Tilmelding til spil, skal ske senest d. 26/7-2016.
Tilmelding til spisning/oneball skal ske senest d. 26/7-2016.
Tilmelding sker til e-mail: kasserer@odenseminigolf.dk
Eller på sms til +45 42 67 65 31
Turneringsledelse forbeholder sig retten til at foretage ændringer.
Håber at se jer alle i slutningen af juli.

