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Tour Nordjylland 2016
 
Så er det ved at være sidste frist for
tilmelding til Tour Nordjylland. Skynd
dig at blive tilmeldt, det er nogle rigtig
dejlige dage hvor man møder mange
nye golfspillere fra hele landet.

Programmet for Tour Nordjylland kan du se
her:

Golf Tour Nordjylland afvikles i år for 21. gang.
Max. 112 deltagere - en hyggelig turnering, hvor
man kommer hinanden ved.
Deltagerne skal være fyldt 21. år inden 1. januar
2016.
Max. handicap 36 (der kræves EGA-handicap).
Turneringsfee betales ved tilmelding.
Turneringsfeen pr. spiller er DKK 1095,-.
For deltagere, der er medlem af en af de 3 klubber,
er prisen DKK 895,-.
Turneringsfeen dækker green fee på de 3 baner,
fortæring ved After-golfing-partyet efter 1. runde
(excl. drikkevarer), fortæring ved den afsluttende
frokost efter 3. runde (excl. drikkevarer).
Turneringsfee refunderes ikke ved afbud eller
udeblivelse. Tilmelding kan ske per mail til
birte@roldskovgolf.dk eller ved tilmelding på
www.golfbox.dk under åbne turneringer.

http://us12.campaign-archive1.com/?u=c1456691d0e062055301f1b9c&id=5f106ceb56&e=%5BUNIQID%5D


Turneringsfeen indbetales ved bankoverførsel til
GTN`s konto 9812 - 000 17 69 111.
Tilmelding registreres ved betaling i indgået
rækkefølge - dog senest den 8. juli 2016.
Ved overtilmelding vil deltagerne blive overført til
venteliste.

PROGRAM:
Mandag den 25. juli - Sebber Kloster GK 
Kl. 10.30-11.30: Registrering.
Kl. 11:30: Velkomst og information
Kl. 12:00: Gunstart
Kl. 18:00: After golfing-grillparty i Sebber Kloster
med præmieoverrækkelse og levende musik.
Omklædning ikke påkrævet - kom som du er og
husk evt. en varm trøje!

Tirsdag den 26. juli - Aars GK 
Kl. 08:30-09:30: Registrering
Kl. 09:30: Velkomst og information
Kl. 10:00: Gunstart
Kl. 15:00 (ca.): Hygge på terrassen og i klubhuset.
Præmieoverrækkelse for dagen

Onsdag den 27. juli - Rold Skov GK 
Kl. 07:30-08:30: Registrering
Kl. 09:00: Gunstart
Kl. 14:00 (ca.): Frokost og hygge på terrassen og i
klubhuset. Præmieoverrækkelse for dagen - og
total for den gennemgående turnering.
Stor lodtrækning af klappepræmier med fine og
store præmier. Vindere skal være tilstede.

Velkomstgave:
Der er hver dag en lille velkomstgave til alle
deltagere.

Velkomst og forplejning: 
Hver dag er der velkomst på spillestedet, hvor man
samtidig får mulighed for at hilse på sine



medspillere for dagen.
Der vil være mulighed for at købe forplejning på
banerne.
Efter runden i Aars vil der være et favorabelt
frokosttilbud.
Der er After Golf efter hver runde - samtidig med
uddeling af dagspræmier.

Præmier:
Der er gode præmier i alle 3 rækker med Bravo
Tours som hovedsponsor.
Der er præmier til de bedste nettoscores i alle 3
rækker - samlet for alle 3 dage. Hver 7.-8. deltager
i hver række udløser præmie.
Nettopræmier og pindpræmier fra hver enkelt bane
bliver hver dag uddelt umiddelbart efter spillet.
Ved den afsluttende frokost vil der blive trukket lod
om flotte klappepræmier blandt alle
tilstedeværende deltagere - dog kan deltagere, der
har modtaget samlet nettopræmie ikke vinde
klappepræmie.
Nærmest pinden: På 2 udvalgte huller på hver
bane hver dag. Alle 3 rækker samlet.

Startlister vil være tilgængelige på www.golfbox.dk
under åbne turneringer i løbet af uge 29.
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