
SPIL MED I ÅRETS 

GOLFTURNERING
OVER 6 SØNDAGE - FOR DIG, DER ER NYBEGYNDER 
ELLER LET ØVET GOLFER
Vær med på banen, når Firmaidræt Hillerød i samarbejde 
med Hillerød Golf Klub tager hul på årets hyggelige 
turnering for nybegyndere og let øvede golfere. 

Udstyr ikke nødvendigt - det kan du trygt låne. Vi har 
håndsprit klar og styr på rammerne.

Spilledatoer søndag kl. 10-12

Juli: den 5. , 12. og 26. juli
August:  den 9.  og 16. august
September: den 6. september 
(finale og afslutning)

NB! 1. runde starter kl. 9.30 med fælles information om 
turneringsform og spilleregler.

Bane
Hillerød Golf Klubs smukke par 3-bane. 

Deltager-max.
Der kan max. deltage 30 - og tilmeldingen foregår efter 
først-til-mølle-princippet.

Turneringsform
Vi spiller en dobbelt runde (2x6 huller) med samtidig 
start på alle huller (gunstart). Turneringen er en single- 
turnering og foregår efter stableford systemet.
Efter hver runde udarbejdes stilling, som du kan se på 
www.firmaidræt-hillerød.dk

Præmier
• til de bedst placerede pr. spilledag.
• til de tre bedst placerede for det samlede resultat 

– uddeles den sidste spilledag og er sponseret af 
proshoppen.

• 1 gavekort til proshoppen på 400 kr. for hole-in-one 
på hul 4 – sponseret af proshoppen.

• 1 gavekort til DFDS for hole in one på hul 5. 
• (Lykkes det ikke, trækker vi lod blandt alle deltagere 

på sidste spilledag).
• 3 greenfee-gavekort 18-hullers banen som 

lodtrækningspræmier blandt alle på sidste spilledag 
– sponseret af Hillerød Golf Klub 

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

Pris
Kr. 350,- pr. spiller – dækker greenfee, evt. udstyr, 
præmier og afslutning.

Tilmeld dig og betal
Senest 29. juni 2020 på www.firmaidræt-hillerød.dk

Mere info?
Jørgen Hansen, tlf. 30 31 42 20

Kom godt i gang med golf hos 
Hillerød Golf Klub
• Golfens dag den 21. junil kl. 10-14 for alle, 
 der vil prøve golf (gratis)
• Intro medlemskab for 995 kr.:
 -  7 individuelle træningslektioner med Pro’er
 -  Deltag gratis i holdtræning
 -  Lån udstyr gratis i klubben
 -  Tilbud begynderudvalg
 -  Undervisning i regler og test i grundregler
 -  Få vist bane, og bliv klar til spil på 18 
   huls-banen
 -  Mentorordning på par 3-banen og når du er klar 
   til 18 huls-banen
 -  Fri adgang til vores par 3-bane
 -  Fri adgang til driving range inkl. bolde
 -  Fri adgang til alle klubbens faciliteter
• Lokalt medlemskab
• Fuldt medlemskab 

Følg os på Facebook: 
Firmaidræt Hillerød


