
 

 

Informatie NGF competitie 2018 Hooge Graven Golfclub Ommen 

Geachte gastspelers  
 
De teams van Hooge Graven Golfclub Ommen heten jullie van harte welkom. 
Bijgaand ontvangen jullie de informatie voor het spelen van de competitiewedstrijd op Hooge Graven.  
 
Voorspelen 
De spelers van de bezoekende teams, maximaal 8 spelers per team, kunnen een 18 holes oefenronde lopen. Het 
hiervoor geldende tarief bedraagt voor alle competitiespelers € 35 per persoon. 

Jeugdleden van de deelnemende competitieteams, maximaal 6 spelers per team, kunnen voorspelen voor het 

speciale jeugdcompetitietarief. 

Je kunt een starttijd boeken via onze website of via de caddiemaster (0529 - 455999 optie 1). 

Speeldag 

Op de speeldag worden de teams een uur voor de starttijd in het restaurant ontvangen met koffie/thee.  

 

Na de ochtendronde wordt een lunch geserveerd. Afspraken hierover kunnen de captains in onderling overleg 

maken. 

De mogelijkheden na afloop van de wedstrijd kunnen ook in onderling overleg tussen de captains worden 
vastgesteld. Heb je andere wensen of dieetwensen laat het ons dan weten. 

Op de speeldag zullen oefenballen voor de spelers beschikbaar worden gesteld 

Handicart 
In een aantal poules is het toegestaan gebruik te maken van een handicart. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik 
maken dan is het advies de handicart tijdig bij de caddiemaster te reserveren (0529 – 455 999 optie 1). 

Wifi 
In het clubhuis en op het terras kunt u gebruik maken van wifi. Het wachtwoord ontvangt u via de captain van het 
ontvangende team of een van de medewerkers van het restaurant. 

Handicaptabellen en birdieboekje 
De dames- en herenhandicaptabellen staan www.hoogegraven.nl  -  onder de tab : de baan. 

De contactgegevens van de teamcaptains van Hooge Graven Golfclub Ommen zijn bekend bij de 
competitiecoördinator van de club. 

Wij wensen alle teams een gezellige en sportieve competitie 2018 ! 

Vriendelijke groet, 

Namens de TCC Hooge Graven Golfclub Ommen 

Carina Lely, competitiecoördinator 

tcc.hoogegraven@gmail.com 

http://www.hoogegraven.nl/

