
 

 

Company Day 2016 

 

 
 

 

  

Hovedsponsor:  
 

Fredag den 29. april 2016 på Varde Golfklubs bane. 
 
I år er det 22 år siden, denne traditionsrige match blev afviklet første gang. I Varde Golfklub vil vi 
også i år lægge mange kræfter i, så Company Day 2016 bliver en positiv oplevelse for alle delta-
gende. 
 
Prisen pr. hold er uændret kr. 5.200. Det er muligt at tilmelde et ekstra hold på venteliste i 
tilfælde af, at vi ikke når op på 26 hold. Prisen for et ekstra hold er 3.500 kr. 
 
Prisen dækker morgenmad, forplejning på banen, frokost og præmier til såvel hold som individuelle 
vindere. Præmiebordet vil blive præcist lige så flot som det plejer, hvilket vi kan takke vores hoved-
sponsor Brandsborg Gardinservice for. 
 
Selve turneringen vil som sædvanligt blive afviklet som 18 hullers stableford for 4 mands hold, hvor 
de 3 bedste scores på hvert hul tæller. Holdene vil ikke blive delt under matchen. Handicap redu-
ceres ikke. Højeste spillehandicap er 32. Individuelt spilles i to lige store rækker.  
 
Alle deltagere skal være fyldt 20 år senest 31.12.2016. På hvert hold må max. deltage 1 pro.  
 
Der vil blive mulighed for at prøvespille banen 6 dage forinden til halv green-fee.  
Anfør venligst ”Company Day” ved registrering i Probox. 
 
Programmet vil være nogenlunde som tidligere år.  
Morgenmaden indtages i klubhuset   fra kl. 08.00  
Velkomst           kl. 08.15  
Gunstart på alle huller          kl. 09.00 
Frokost og præmieoverrækkelse sker i klubhuset ca. kl. 14.30  
 
Tilmelding pr. mail til: kontor@vardegolfklub.dk - senest tirsdag den 29. marts 2016. 
I emne på tilmeldingsmailen skrives: Company Day - efterfulgt af holdnavn (firma).  
I selve mailen oplyses navnene på holdets spillere, klubnummer og medlemsnummer.  
 
Faktura udsendes senere. Betalingsdatoen vil fremgå af fakturaen. Efter tilmeldingsfristens udløb, 
skal rettelser og afbud sendes til turneringsleder Tom Øhlenschlæger på mail tomoe@mail.dk eller 
telefon nr. 2011 2155.    
 
Arrangementsudvalget og vore greenkeepere har sat alle sejl til, for at I skal få en god golf-
oplevelse. Vi glæder os til at se jer (igen)! 
 
Varde, den 2. marts 2016 
For arrangementsudvalget 
Dan B. Larsen  

     
Gellerupvej 111 B 

6800 Varde 
Tlf. 75 22 49 44 
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