
STØTTEARRANGEMENT
Juniorafdelingen i Nordvestjysk Golfklub

har brug for din støtte

DAGENS PROGRAM

Kl. 08:30
Registrering, velkomst, 
briefing og stor morgen-
buffet.

Kl. 09:30
18 hullers stableford med 
gunstart – der er for-
plejning på banen, hvor 
vi bl.a. byder på kølige 
drikke, kaffe, sandwich, 
chokolade, frugt m.v.

Kl. 15.00
Stor frokostbuffet med 
vand, øl, vin, kaffe m.m.  

Kl. 15.45
Præmieoverrækkelse  
og afslutning.
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COMPANY DAY 2018
– deltag i unikt firmamesterskab
Saml et eller flere hold af 4 personer, som spiller golf og er medlem af en 
af klubberne under Dansk Golf Union – så sørger NVG Juniorafdelingen for, 
at du og dine gæster får en dejlig dag på golfbanen, hvor der spilles en 
klassisk stableford turnering.

Matchen afvikles på den smukke bane midt i Nationalparken Thy ved  
Nordvestjysk Golfklub: Fredag den 1. juni 2018.

Pris pr. hold inkl. udsøgt forplejning, frie driving range bolde, baneguide, 18 
hullers holdmatch i am/am format, fede præmier og små overraskelser 
KUN kr. 4.250,- ekskl. moms.

TILMELDING 
Tilmelding efter først til mølle, så skynd dig – udfyld og send tilmeldings-
blanketten, dog senest tirsdag den 22. maj 2018.

INFORMATION 
Foryderligere information kontaktes Juniorafdelingen:
Mail:    nvg.ungdom@gmail.com
Anette Leolnar  tlf. 40 13 03 13
Carsten Jeppesen tlf. 22 29 20 25
Carsten S. Kristensen  tlf. 25 24 66 13

Hovedsponsor for
Nordvestjysk Golfklubs 
Juniorafdeling



TILMELDING
Company Day 2018

Juniorafdelingen i Nordvestjysk Golfklub

Matchen afholdes fredag den 1. juni 2018

Firmanavn:

TILMELDING
Tilmeldingsblanket sendes senest 22. maj 2018 til: nvg.ungdom@gmail.com
Du kan tilmelde så mange hold du har lyst til, dog max 120 deltager eller 30 hold i alt – tilmelding efter først til mølle. 
Vi forbeholder os ret til at aflyse, hvis der ikke er mere end 15 hold tilmeldte. Turneringsfee refunderes ikke ved afbud 
efter tilmeldingsfristen, rettighed til deltagelse kan videregives til andet hold.

BETALING
Der fremsendes faktura med betaling senest tirsdag den 22. maj 2018

ADRESSE
Nordvestjysk Golfklub, Nystrupvej 19, 7700 Thisted

Spillernavn:

Klub:

DGU nr.:

Spillernavn:

Klub:

DGU nr.:

Spillernavn:

Klub:

DGU nr.:

Spillernavn:

Klub:

DGU nr.:

Hovedsponsor for
Nordvestjysk Golfklubs 
Juniorafdeling
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