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HILLERØD 
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FIRMAIDRÆT HILLERØD INDBYDER 

TIL FIRMAGOLF 
FOR NYE OG LET ØVEDE 

Turneringen løber over 8 søndag formiddage og foregår 
på Hillerød Golf Klubs smukke og spændende par-3 bane. 
Udstyr ikke nødvendigt - det stilles  til rådighed.

Spilledage
• Søndag den 23. april 2017 kl. 09.30 – 12.00
• Søndag den  14. maj 2017 kl. 10.00 – 12.00
• Søndag den 18. juni 2017  kl. 10.00 – 12.00
• Søndag den 16. juli  2017  kl. 10.00 – 12.00 
  Søndag den 13. aug 2017  kl. 10.00  - 12.00
   Søndag den 10. sept 2017  kl. 10.00 - 12.00
   Søndag den  24. sep 2017   kl. 10.00 - 12.00
   Søndag den  08. okt 2017  kl.  10.00 - 12.00 
 (finale og afslutning)

Bemærk
1. runde indledes kl. 09.30  med fælles information om
turneringsform og spilleregler.

Deltagere
Der kan maksimalt deltage 24 og tilmeldingen foregår efter 
først til mølle princippet.

Turneringsform
• Der spilles en dobbelt runde (2x6 huller) med 
 samtidig start på alle huller (gunstart).

Turneringen er en single turnering, og foregår efter 
stableford systemet.
De 5 bedste runder er tællende.
Efter hver runde udarbejdes stilling, som kan ses på 
www.firmaidræt- hillerød.dk
Der er præmie til den bedst placerede pr. runde. 

Handicapregler
Turneringen er åben for alle med eller uden handicap.
Spillere med lavt handicap går runden med begyndere  og 
let øvede.

Pris
450 kr. pr. spiller:  350 kr. pr. spiller for medlemmer af 
Hillerød Golf Klub. Det dækker greenfee, evt. udstyr, 
præmier og afslutning (kaffe + brød)                
Tilmelding og betaling senest 12 april 2017 via
www.firmaidræt-hillerød.dk 

Kontaktperson
Ole Klausen Møller, tlf. 29 44 4090                   

Hillerød Golf klub har følgende øvrige tilbud:                    
Golfens dag (21/5) fra 10 til 14 for alle der vil prøve golf 
(dagen er gratis)  
Fire muligheder for at komme godt i gang:
• Intro medlemskab for 995 kr. (7 individuelle lektioner,  
 gratis låneudstyr, begynderudvalgstilbud, regeltest,   
 banevisning 18 huls banen,mentorordning, når du er 
 klar til 18 huls banen, fri adgang til par 3 bane, fri   
 adgang til driving range inkl. bolde, fri adgang til 
 klubbens faciliteter.
• Lokalt medlem
• Fuldt medlem                                      

Firmaidræt Hillerød indbyder i  samarbejde  med Hillerød Golf Klub 
til en hyggelig turnering for øvede og nybegynder golfere. 


