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PRIS:
Pris pr. hold (tre pers.) er 4000,- kr. excl moms
Der er deltagelse af 20 hold.

PRISEN INKLUDERER:
– Forplejning iht. program
– Baneforplejning inkl. drikkevarer
– Clinic på banen af 2 pro-spillere
– Golfrunde med en pro-spiller
– Stort præmiebord til de 3 bedste hold
– Networking og hygge med de andre deltagere

TURNERINGSFORM: 
Turneringen bliver afholdt som en 18 hullers 
holdturnering, hvor holdet består af tre amatører 
og én professionel golfspiller. Holdets tre bedste 
scores på hver hul tæller til holdets samlede resultat. 
Turneringsform er 7/8 handicap. Amatørerne spiller 
med en maksimal tildeling ud fra hcp. 36 fra tee 56 - 
damer spiller fra tee 48. De professionelle spiller en 
individuel stabelford turnering fra tee 60.
Der vil være gode præmier til tre bedste hold. 

PROGRAM:
Kl. 08.30 Morgenmad og registrering for spillere

Kl. 09.00 Velkomst 

Kl. 10.00 Clinic på banen hul 1 og 9 
 Clinic består af 2 pro-spillere, hvor 

publikum og spiller kan gå med. Her vil 
de fortælle om deres tanker og slag, når 
de spiller ligesom de gerne besvarer 
spørgsmål fra tilskuerne.

Kl.  11.00 Gunstart 
Publikum er velkommen

Kl.  15.30 Frokost (ca. tid) og præmieoverrækkelse

FOR BOOKING KONTAKT:
Flemming lund 97974141 tast 2 eller mobil tlf 
40720204 eller mail shoppen@nvgolf.dk .
Det er et krav, at amatører har et godkendt DGU-
handicap, som oplyses ved tilmeldelse.

I FORBINDELSE MED COLD 
HAWAII GAMES, AFHOLDES DER 
ET SPÆNDENDE GOLFEVENT I 

SAMARBEJDE MED NORDVESTJYSK 
GOLFKLUB & BYGMA

Hvert hold består af en nuværende, tidligere eller 
upcoming pro-spiller og 3 amatører.

Vi vil med den her event, gerne være med til at styrke 
interessen for golf og sætte fokus på det, der er med 
til at give et godt fritidsliv i Thy.

Cold Hawaii golf event er en helt unik mulighed for 
at opleve en af landets mest spændende baner, der 

med sin enestående udformning og hulforløb ligger 
i noget af landets smukkeste natur omkranset af 
Nationalpark Thy.

En bane der lige er kåret som nr. 10 på listen over de 
bedste baner i Danmark.


