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Løgstør, den 08.04.22
Company Day lørdag den xx. september 2022
Program.:
Kl. 9.00 Morgenkaffe (Rundstykker, rugbrød, pålæg, ost, leverpostej, syltetøj, smør, kaffe & the, juice) og
en morgenbitter.
Kl. 9.30 Velkomst og oplysninger omkring dagens program.
Kl. 10.00 Golf 18 huller på Sea Side Bane, for alle med DGU Kort. Match med Gunstart. (Der bliver start fra
hul 8, 9 og 10 – Der er booket 4 starttider).
Golf for nybegynder og øvede uden DGU kort. Instruktion, udslag, putning på træningsanlæg. Der
spilles herefter en match (konkurrence), på Pay and Play bane 9 eller 18 huller. Spilles som Texas
Schramble (Holdspil). – Der er booket 4 starttider fra kl. 10.00
Krolf – Instruktion og træning, herefter en match (konkurrence) på Krolfbane, som består af 3 x 12
huller. – Der er booket 4 starttider.
Kl. 14.00 Puttekonkurrence for dem som har spillet Krolf og har spillet Golf på Pay and Play bane. Hver
spiller putter 9 bolde - 3 fra 1 m. 3 m. og 6 m. Den
som få flest bolde i hul, går videre til næste runde, indtil vi står med en vinder.
Dem som har spillet Golf på Sea Side Bane, er der en konkurrence på Krolfbane. Hver spiller slår 9
bolde – 3 fra 1 m. 3 m. 6 m. Den som får flest
bolde i hul, går videre til næste runde, indtil vi står med en vinder.
Kl. 15.00 Grill pølser, øl og vand i klubhuset.
Kl. 15.30 Uddeling af præmier.
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Kl. 16.00 Afslutning hvor der tages fælles foto af deltagerne.
Prisen er inkl. lån af udstyr, til dem som spiller på Pay and Play bane og de som spiller på Krolfbane. Det
forudsættes at de som har DGU kort også selv medbringer udstyr.
Af hensyn til vurdering af antal hjælpere, skal vi gerne min. 10 dage før afholdelse af Company Day
modtage besked på såvel antal deltagere, som antal deltagere som ønsker at spille Golf, herunder DGU nr.
på dem som ønsker at spille på Sea Side Bane, så vi kan have scorekort klar på dagen, samt antal som
ønsker at spille Krolf.
Prisen pr. person kr. 320,00
Dækker over Greenfee, udslagsbolde, hjælp til Krolf og Nybegynder Golf, lån af udstyr til nybegynder Golf
og Krolf, morgenmad, 2 Grill pølser med brød og en øl eller vand pr. person.
Der kan herud over bestilles.:
Øl, vand eller et gl. vin til enhedspris af kr. 25, - Fadøl dog kr. 30 (o,4 l). evt. kan der sendes servicevogn
rund på banen, hvis der er ønske herom.
Hvis der er ønske til anden bespisning end Pølser/brød, har vi mange andre muligheder, f.eks. pølse bord vil
prisen pr. person stige med kr. 80, men der er også mange andre muligheder se vedhæftede menukort.
Hvis der er ønske til ændringer i program, er vi gerne til disposition for en drøftelse heraf.
Bliver I over 30 personer, tilbyder Løgstør Golfklub at sponsorerer følgende præmier til en samlet værdi
af kr. 3.200.:
2 x Startpakke til en værdi af kr. 995,- (Indeholder 3 mdr. prøvemedlemsskab, Golfskole med 6 lektioner,
Teori undervisning, Lån af udstyr, adgang til udslagsbane og indspilsbane samt puttinggreen og fri adgang
til at spille på Pay & Play bane i de 3 mdr. prøvemedlemsskab er gældende).
3 x Greenfee til Sea Side bane.
3 x Greenfee til Krolfbane for 2 personer.
Hvis der er spørgsmål eller ønsker til ændring af programmet, er i velkommen til at kontakte os.
Vi vil forsøge at løse opgaven til Jeres fulde tilfredshed.
Vi glæder os til at løse opgaven.
Venlig hilsen

Løgstør Golfklub
Per Olsen – Formand
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Tlf. 24 69 64 62
Tranevej5@privat.dk
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