Den 7. juni 2018

Golfturnering 2018
Indbydelse til BITVA Golfturnering – fredag d. 24. august 2018
Som allerede annonceret på vores hjemmeside afholder BITVA den traditionelle golfturnering
fredag d. 24. august 2018 og indbyder hermed såvel ”professionelle som uøvede” til, at deltage i
kampen om pokal og mesterskab år 2018.
Valget er i år faldet på Odense Eventyr Golf
Odense Eventyr Golf er unik beliggende tæt på Odense og motorvejen og byder på en eventyrlig
Europa Tour-bane med en mesterskabsbane med 27 huller. Banen er anlagt i et naturskønt
område, som bliver gennemskåret på smukkeste vis af Elmelundbækken, der sammen med de
anlagte søer og dog legs bidrager til at gøre banen til en udfordrende og spændende oplevelse.
Banen har i øvrigt 25 års jubilæum i 2018.
Vi spiller fredag d. 24. august 2018 på adressen Fallen 227 5250 Odense.
www.eventyrgolf.dk matchleder Bo Damgaard mail boda@oegc.dk mobil 25600889
BITVAs golfturnering er for både gode som mindre gode/øvede/nye golfere.
Så helt i tråd med det sociale sigte arrangeres ”golf for sjov” for ikke golfere, hvor pro´en
tilrettelægger en turnering på kortbanen, og hvis tiden tillader det en putte konkurrence.
Maximalt 12 spillere!

For de øvede afvikles turneringen som Stableford med gunstart kl. 10.00 bagud, med maksimum
60 spillere på stor bane. Der spilles ud fra max. 36 slag på banen, valgfrit fra rød som gul tee.
Program for øvede golfspillere:
8.30 – 9.30 Morgenmad, registrering og udlevering af scorekort, sandwich, vand og frie bolde
på drivingrange
10.00 Gunstart
14.30 Alle spillere forventes at være tilbage i klubhuset.
Program for uøvede/nye golfere:
8.30 -9.30
Morgenmad, registrering, sandwich og vand
9.30 Pro’en henter deltagere og sørger for instruktion på Driving Range og puttinggren
10.00 Pro`en giver generel orientering om golfspillet og instruktion i den grundlæggende
teknik, greb, chip og put. Efterfølgende arrangeres en konkurrence på kortbanen og
eventuel en konkurrence i putting
14.30 Alle spillere forventes at være tilbage i klubhuset.
Ønsker de nye golfere at deltage i morgenbuffeten markeres dette i tilmeldingen!
Som tidligere forventer vi, ud over godt vejr, god sponsorstøtte, hvor præmielisten vil være på
samme niveau som 2017 afholdte mesterskab, og som altid vil præmierne være ligeligt fordelt
mellem golfere og ikke golfere, og som altid er der præmier for tættest på flaget, samt længste
drive eller tættest på snoren, i begge rækker.
Der afsluttes med en buffet i Odense Eventyr Golf Café – eller på terrassen, hvis vejret tillader det.
I forbindelse med frokosten kåres årets BITVA-golfmester i begge rækker, med overrækkelse af
pokaler og præmier.
Tilmelding og deltagergebyr:
Tilmeldingen er bindende, og deltagergebyret for de to første tilmeldte pr. firma er 250,- kr. pr.
person.
Yderligere tilmeldinger koster kr. 650,- + moms. Deltager man ikke i den efterfølgende
frokostbuffet, er deltagerprisen kr. 395,- + moms.
No-show-gebyr kr. 500.
Vi har valgt igen at lægge mesterskabet på Fyn, som centralt i Danmark giver jer som deltagere lige
langt at køre. Vi håber, at dette kan bringe antallet af tilmeldinger i vejret.
Så vores forventning er den, at rigtig mange BITVA-medlemmer støtter op om mesterskabet og
som altid lover arrangementskomiteen godt vejr, så der er absolut ingen grund til ikke, at tilmelde
sig!
Golf og socialt samvær går hånd i hånd, så derfor indbydes I til at invitere medarbejdere med til en
hyggelig og kollegial dag på golfbanen.

Med venlig hilsen
BITVAs golfudvalg
Bent Olsen og Thorkild Holmgaard

