Vinn en drömresa till Costa de la luz, Spanien. 2018
åker vi till Islantilla Golf Resort strax innanför spanska
gränsen från Portugal. Det blir en härlig golfvecka
med 5 dagars golf, halvpension, flyg och transfers.
Man reser tillsammans med PGA Pro som håller en
clinic första dagen och finns med och tipsar under
hela veckan.
För att vinna denna resa ska du ta dig igenom vårt
kvalspel. Det spelas 28 deltävlingar runt om i Sverige
och två i Norge. Från varje deltävling kvalar det
vinnande laget sig vidare direkt till finalen som spelas
23-26 september på Pärnu Bay Links i Estland. En
toppbana i Europa.
I finalbiljetten ingår båttur med frukost och middag,
boende på fantastisk SPA hotel, busstransfer och två
dagars golfande.
Vinner man inte en deltävling så har ni ändå chansen
att kvala er vidare till finalen via vår Order of Merit.
Man får placeringspoäng för sitt deltagande där 2:an
får flest poäng och sedan i fallande ordning. Alla som
deltar får poäng.
Två par från OoM vinner även dom en plats i finalen.
Det laget med flest poäng och det laget med flest
starter. Tänk på att laget måste vara intakt, det är inte
personliga poäng.
I finalen kryddar vi prisbordet ordentligt och självklart
finner ni resorna till Spanien där, men även andra
resor, presentkort, golfutrustning och mycket mer.
Alla deltagare får ett startpaket och alla som tagit sig
till finalen kommer känna sig som vinnare.
Kolla in vår hemsida för mer info och anmäl dig till en
eller flera av våra tävlingar redan idag! Tävlingen är
en 2-manna scramble.
Anmälan sker direkt till aktuell klubb eller via golf.se

Maj
20 Öregrunds GK
26 Ingelsta GK
Juni
2 Söderby GK
9 Forsbacka GK
10 Saxå GK
16 Trosa GK
Juli
1 Sörfjärdens GK
10 Edenhof GK
13 Strands GK
14 Kiladalens GK
17 Åtvidabergs GK
18 Chalmers GK
19 Koberg GK
21 Grönlund GK
22 Mauritzberg GK
24 Hammarö GK
25 Ryfors GK
26 Dynekilens GK
27 Grytsberg GK
31 Lundsbrunn GK
Augusti
1 Kungälv-Kode GK
2 Vreta kloster GK
4 Gamle - Fredrikstad GK
5 Oppegård GK
8 Västerviks GK
11 Botkyrka GK
12 Idrefjällens GK
25 Åda G&CC
September
1 Ljusdals GK
2 Fagersta GK
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