
 
 
Voorwaarden voor deelname aan de NGF competitie 2019 
 

1.  U bent persoonlijk lid van GC Kromme Rijn. 

2. U beschikt op moment van inschrijving over een officiële EGA handicap, 

welke voldoet aan de voor deelname gestelde minimum eisen van NGF 

competitie. 

3. U bent bereid zelf de kosten te dragen die het spelen in de NGF competitie 

met zich mee zal brengen. 

4. U bent bereid om alle competitiedata inclusief de ontvangstdag voor het 

team beschikbaar en ook aanwezig te zijn! 

5. U bent een teamspeler en bereid uw bijdrage te leveren om het team tot 

een hechte formatie te maken. 

6. U bent bereid mee te trainen met uw team in aanloop van de competitie. 

7. Uw team speelt NGF competitie in uniforme golfkleding. 

8. U bent bereid, uw deel van de kosten voor de ontvangstdag aan de captain 

van uw team te voldoen. De captain van het team is verantwoordelijk voor 

de ontvangst van de teams en dient met de horeca direct afspraken te 

maken, betreffende de invulling van de ontvangstdag. 

9. Door ondertekening van het inschrijfformulier NGF competitie 2019 

verklaart u in te stemmen met deze voorwaarden. 

10. LET WEL: Deze inschrijving biedt geen garantie voor uw opstelling in een 

team.  

 

Aanvullende info: 

De Technische Commissie streeft ernaar de beste teamindeling samen te stellen. 

Hierbij worden, de volgende criteria gehanteerd: 

 Handicap 

 Teamfitting 

 Deelname en resultaten (competitie)wedstrijden (o.a. maandbekers, 

clubkampioenschappen, maar ook Knock out, Oskambeker, Herenavond, 
Damesmiddag en Seniorenochtend). 

 

De TC zal na sluitingsdatum van inschrijving z.s.m. de captains benoemen. 

 

Na de sluitingsdatum zal er een voorlopige indeling van de teams worden 

gemaakt, zodat er met de trainingen gestart kan worden.  

Medio maart 2019 zal de TC de definitieve opstelling bekend maken. 

 

 

(De TC houdt zich het recht voor indien noodzakelijk, wijzigingen door te voeren 

en zal de betrokkenen hier dan van op de hoogte stellen.) 

 

 

 

Sluitingstermijn voor de inschrijving 25 September 2018.  

 

Het volledig ingevulde inschrijfformulier, mailen aan de TC : 

tckrommerijn@gmail.com of in het postvak van de TC op de Golfclub. 
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