GOLFKLUBBEN STORSTRØMMEN INDBYDER TIL 18 HULLERS GOLFTURNERING

LOU REVISION BUSINESS
GOLF-TURNERING 2018

fredag 7. september
kl. 7.45 til ca. 14.30

HOLE IN ONE PRÆMIE PÅ HUL 11

GO
ST

VIND EN BIL
VÆRDI KR. 100.000,-

Vær med til en golfdag på Golfklubben Storstrømmens smukke bane – en masse god golf, sjovt
og hyggeligt samvær og netværk. Det handler selvfølgelig også om at vinde – så sæt dit hold
med golfspillende forretningsforbindelser, venner eller kolleger og meld jer til. Der vil være tilbud til ikke golfere i form af ”PRØV golf med Pro’en”. Øvrige gæster kan tilslutte sig frokost og
præmieoverrækkelsen i klubhuset fra ca. kl. 14.
Dagens program

Pris

07.15 Driving Range er åben og der er fri træningsbolde på dagen.
07.45 Morgenmad til alle deltagere og udlevering af scorekort
til firmaholdene og intro til ikke golfere.
08.45 Afgang til hullerne
09.00 Gunstart for firmaholdene
09.00 “PRØV golf med Pro’en” – kun for ikke-golfere
14.00 Frokost for alle i klubhuset
14.30 Præmieoverrækkelse og afslutning

Deltagende firmaer modtager bekræftelse og opkrævning på kr. 3.900,- pr. hold, ligesom der gives besked ved
overtegning (max. 24 hold). I tilfælde af overtegning sker
udtagelsen ud fra “først-til-mølle“-princippet.
“PRØV golf med Pro’en” tilbud til ikke-golfere opkræves
kr. 400,- pr. deltager inkl. frokost. Deltagere kun frokost
kr. 250,- pr. deltager.

Tilmelding

Servicevogn vil være på banen med øl/vand, frugt og chokolade.

Turneringsform
18 hullers stableford med HCP. Turneringen afvikles som en holdturnering med
fire deltagere pr. hold. De tre bedste scorer er tællende. Herrerne spiller fra TEE59.
Damerne fra TEE50. Spillere med højere handicap spiller fra handicap 36,0.
Deltagere skal være fyldt 18 år på turneringsdagen.

Præmier
1. præmie: Værdi 10.000 kroner til det vindende hold. Værdi kr. 2.500,- pr. spiller.
Der vil være præmier til de 5 første hold samt individuelle præmier til “Nærmest
hullet“ på par 3-hullerne (hul 2, 6, 11, 15 og 17). Bil til en værdi af 100.000 kr. ved
“Hole in one“ på hul 11 til den første spiller, der laver hole in one på dagen.
Præmier til ikke golfere.

Tilmelding via mail til golf@storstroemmen.dk eller online på www.storstroemmen.dk. Eller ring til klubbens
sekretær Ulla Schütt på telefon 54 82 80 80. Tilmeld dit
firma nu og navne på deltagerne kan meddeles senere.

Sidste frist
for tilmelding
er 31. august.
GOLFKLUBBEN
STORSTRØMMEN

Hovedsponsor:

I samarbejde med:
Golfklubben Storstrømmen
Kringelborg Allé 9,
4800 Nykøbing Falster
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