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Nyhetsbrev nr 10-2019

Golfresan on Tour 2-mannalag scramble fre 31 maj!

Vinn en utlandsvistelse till Lumine Golf & Beach Club (Barcelona) eller t.ex till Ekerum på

Öland! Eller kanske en kickscooter från Segway OCH 12 flaskor Taittinger champagne!

Anmäl dig och medspelare till årets roliga tävling för amatörer 2-mannalag, på Mingolf! Öppen

för gäster och medlemmar.

Golfresan on Tour arrangeras på Åkagårdens GK 31 maj för första gången. Scramble 2-

mannalag, åldersgräns 18 år. Junior får spela med målsman/far eller morförälder.

Exakt tävlingshcp gäller för att vara med i prislistan.

Start-kit till alla bland annat ett 3-pack Vice golfbollar, pegs, markör, magasin, sandwich-sticker

från Wasa.

Fint prisbord värde minst 15 000 kr.

Förstapris till vinnande lag på Åkagårdens GK är en vistelse 3 nätter till Lumine utanför
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Barcelona 28 november – 1 december i dubbelrum, inklusive greenfees och tävling, transfer

till/från flyget och till/från banan/hotell och gala-middag (flyg ingår inte). Alla vinnarlag (65 par,

130 golfare) åker samtidigt, bor på samma hotell vilket kommer bli en fantastiskt rolig weekend

på Lumine i höst. Vi gjorde samma sak förra året. Vill vinnarlaget avstå Lumine kan de göra det

och välja annat från prisbordet. Lumine ligger då kvar till det lag som väljer det först. Fler fina

priser såsom golfpaket i Sverige (t.ex Knistad Golf & Konferens utanför Skövde, Ekerum Golf

Resort på Öland, First Hotel Lindö Park).

Inget vidarespel eller finalspel. Varje enskild tävling har ett eget prisbord som är snarlikt varje

Golfresan on Tour-tävling.

Golfresan HIO Challenge arrangeras på ett lätt korthål, här är du med individuellt i en extra

tävling om du vill och deltar då i 4 olika utmaningar för totalt 100 kr (kortbetalning, swish eller

kontant direkt vid korthålet till Golfresans representant som tar emot där):

1. Gör en HIO (vi brukar ha 1-3 HIO totalt per säsong) och du vinner en eldriven kickscooter från

Segway (maxfart 30 km/timmen) OCH 12 flaskor Taittinger champagne!

2. Närmast håltävling, vinnaren får en flaska Taittinger Brut, värde 415:-

3. Stannar bollen på green får du ett 3-pack golfbollar.

4. ”Lotten”, vi drar minst en vinnare på prisutdelningen (ombud ok)

Vi hade 1 st HIO förra året och året före det 3 st, så det kommer att hända även i år!

Startavgift 250 kr/deltagare och då ingår startkit.

Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

www.golfresan.se/ontour mer info och tävlingsbestämmelser.
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Avsluta prenumerationen

Information från banarbetarna

Ta gärna ur flaggan när du tar upp bollen ur koppen även om nya reglerna säger att du kan ha

flaggan i när du puttar.

Risken är stor att du förstör hålkanterna för kommande golfare när du letar/rotar efter bollen

med flaggan i.

Om inte denna uppmaning hjälper kan vi bli tvungna att  införa en lokal bestämmelse om

att flaggan måste tas ur innan bollen plockas upp.

Tack!

Våra huvudsponsorer

Åkagårdens Golfklubb
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