
FØLGENDE ER MED I DELTAGERPRISEN 
Der er præmier til dagens vinderpar, runner-up samt 
nærmest flaget på udvalgte huller. Mandag desuden 
præmie til holdvinderne. Og måske finder vi på lidt 
mere. Præmieoverrækkelse og spisning på Munkebjerg 
Hotel efter runderne. 

Bemærk, at vi – ud over som sædvanlig lækre 
præmier fra Munkebjerg Hotel – som noget 
nyt i år også har dejlige sponsorpræmier fra 
NordicGolfers.com.

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. 

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

Lørdag 4. juni: 
Parken-Skoven, 18 hullers Best Ball. Parrets 
bedste score tæller. 

Søndag 5. juni: 
Skoven-Sletten, 18 hullers Best Ball. Parrets 
bedste score tæller. 

Mandag 6. 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. 

Lørdag-søndag-mandag den 4.-5.-6. juni, Vejle Golf  Club. 
Parturnering for alle – hvis du ikke har en spillemakker, 

finder turneringsledelsen en til dig. 

Sponseret af  NordicGolfers.com

Pinsegolf 2022MUNKEBJERG



PRISER PR. PERSON 
• Kr. 3.395,- i delt standarddobbeltværelse. 
• Tillæg for standardenkeltværelse: kr. 375,- pr. nat.

FOR MEDLEMMER AF VEJLE GOLF CLUB 
• Kr. 2.795,- i delt standarddobbeltværelse. 
• Tillæg for standardenkeltværelse: kr. 375,- pr. nat. 
• Kr. 2.050,- uden overnatning.

EKSTRAOVERNATNING 
Fredag den 3. juni 
• Kr. 1.095,- standarddobbeltværelse inkl. morgenbuffet 
• Kr. 850,- standardenkeltværelse inkl. morgenbuffet 

Mandag den 6. juni 
• Kr. 700,- standarddobbeltværelse inkl. morgenbuffet 
• Kr. 500,- standardenkeltværelse inkl. morgenbuffet 

Tilmelding
Via e-mail til Munkebjerg Hotel, att.: Agnete Baisgaard på aba@munkebjerg.dk. 
Oplys: Navn, e-mail, mobilnummer, DGU-nummer, enkelt- eller dobbeltværelse, 
ankomst- og afrejsedato, navn på ønsket spillemakker eller ”spillemakker ønskes”. 

For yderligere oplysninger kontakt venligst Munkebjerg Hotel, Agnete Baisgaard 
på 76 42 85 00. Turneringen kan ses på Golfbox, når sæsonen starter. 
Ret til mindre ændringer forbeholdes.

BETALING 
Deltagerprisen indbetales til konto i Danske Bank nr. 4597-3690116669 
senest torsdag den 12. maj 2022. Anfør kode ”PINSEGOLF”. 
Eventuel ekstraovernatning betales på Munkebjerg Hotel ved afrejse.

MUNKEBJERGVEJ 125
DK-7100 VEJLE

 TLF.: +45 76 42 85 00
MUNKEBJERG.DK


