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HYGGELIG GOLFTURNERING FRA APRIL TIL SEPTEMBER
SPIL, HVOR OG HVORNÅR DET PASSER DIT HOLD
FLOT POLO FRA FOOTJOY TIL ALLE
VIND EN GOLFREJSE – OG GOLFPRÆMIER

Er du og din golfmakker frisk på nye golfoplevelser?
Så tag med til Kollegagolf!
Mød friske, passionerede golfspillere på nye baner til Kollegagolf – årets hyggeligste, landsdækkende golfturnering.
Vi tee’er up den 21. april 2023.

Gruppespil, semifinale og finale

Dit hold spiller 4 matcher i grundspillet. Spilleformen er
Four-ball stableford (bestball) – hulspil. Dit hold bestemmer
og planlægger – sammen med modstanderne – hvor og
hvornår, I spiller.

Early Bird!
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og spar 200,-
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Vind gruppespillet, og stryg direkte i semifinalen. Her kan dit hold indkassere billet til finalestævnet på Odense Golfklub fredag den 15. september, hvor vi holder en A- og en B-finale
– fordelt efter hhv. laveste og højeste handicap.
Vi håber at se dig og din makker på golfbanerne!

Tilmeld dit hold senest den 12. april på

www.kollegagolf.dk
Samarbejdspartnere:

Arrangør:

SPIL MED – OG FÅ:

Deltagelse i en hyggelig,
landsdækkende
golfturnering

Evt. deltagelse i én af 3 semifinaler på en fed bane, hvor
vi betaler greenfee + forplejning

Lækker polo fra Footjoy
(Værdi: 1.200,- pr. hold)

4 matcher i gruppespillet på
hjemme- og udebane

Muligheden for at spille
finale på Odense Golfklub

Muligheden for at vinde en
golfrejse – og andre fine golfpræmier

ALT DET FÅR DIT HOLD FOR KUN KR. 1.195,-

Tilmeld evt. en 3. reservespiller (gratis) – og tilkøb evt. polo (499,-)

Samarbejdspartnere:

Arrangør:

