Tilmelding

Via e-mail til Munkebjerg Hotel, att.:
Agnete Baisgaard på aba@munkebjerg.dk.

Oplys: navn, adresse, DGU-nummer, enkelt- eller dobbeltværelse,
ankomst- og afrejsedato, mobilnummer, navn på ønsket
spillemakker eller ”spillemakker ønskes”.
For yderligere oplysninger kontakt venligst Munkebjerg Hotel,
Agnete Baisgaard på 76428500.
Turneringen kan ses på Golfbox.
Ret til mindre ændringer forbeholdes.

JANUAR 2020

BETALING
Deltagerprisen indbetales til konto i Danske Bank nr. 4597-3690116669
senest fredag den 15. maj 2020. Anfør kode ”PINSEGOLF”.
Eventuel ekstraovernatning betales på Munkebjerg Hotel ved afrejse.

MUNKEBJERGVEJ 125
DK-7100 VEJLE
T: +45 76 42 85 00
INFO@MUNKEBJERG.DK
MUNKEBJERG.DK

Nyd

pinsesolen, og få en
smuk, naturskøn golfoplevelse
i Munkebjergskoven
MUNKEBJERG PINSEGOLF 2020
Lørdag-søndag-mandag den 30.-31. maj og 1. juni.
Parturnering for alle – hvis du ikke har en spillemakker,
finder turneringsledelsen en til dig.

FØLGENDE ER MED I DELTAGERPRISEN

VEJLE GOLF CLUB, IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Præmier fra Munkebjerg Hotel
Der er præmier til dagens vinderpar, runner-up samt nærmest flaget
på udvalgte huller. Mandag desuden præmie til holdvinderne. Præmieoverrækkelse og spisning på Munkebjerg Hotel efter runderne.

Løbende start fra to teesteder
– lørdag og søndag fra kl. 10, mandag fra kl. 9.

Lørdag:
• Greenfee
• 1 banesandwich, 1 stk. frugt, 1 vand
• 3-rettersmiddag
• Overnatning i standardværelse
Søndag:
• Stor pinsebrunch
• Greenfee
• 1 banesandwich, 1 stk. frugt, 1 vand
• 3-rettersmiddag
• Overnatning i standardværelse
Mandag:
• Stor morgenbuffet
• Greenfee
• 1 banesandwich, 1 stk. frugt, 1 vand
• Frokostplatte

Vejle Golf Club

Vejle Golf Club har et af landets smukkeste og mest spændende 27-hullers
golfanlæg anlagt gennem fredskov med århundredgamle bøge og med meget
varieret terræn. Klubben fylder 50 år til oktober.

Lørdag 30. maj: Parken-Skoven, 18 hullers Best Ball.
Parrets bedste score tæller.
Søndag 31. maj: Skoven-Sletten, 18 hullers Best Ball.
Parrets bedste score tæller.
Mandag 1. juni: Sletten-Parken, 18 hullers Stableford.
Parrets samlede score tæller + holdturnering.
Fireboldens tre bedste scores på hvert hul noteres
og tæller til den samlede score.
PRISER PR. PERSON
• Kr. 3.195,- i delt dobbeltværelse.
• Tillæg for enkeltværelse: kr. 350,- pr. nat.
EKSTRAOVERNATNING
Fredag den 29. maj
• Kr. 995,- dobbeltværelse inkl. morgenbuffet
• Kr. 795,- enkeltværelse inkl. morgenbuffet
Mandag den 1. juni
• Kr. 600,- dobbeltværelse inkl. morgenbuffet
• Kr. 450,- enkeltværelse inkl. morgenbuffet
PRIS FOR MEDLEMMER AF VEJLE GOLF CLUB
• Kr. 2.595,- i delt dobbeltværelse.
• Tillæg for enkeltværelse: kr. 350,- pr. nat.
• Kr. 1.950,- uden overnatning.

