
GOLFDAG

MIDDELFART
ERHVERVSCENTER

MADE IN MIDDELFART
Mandag den 24. august  
på Middelfarts skønne golfbane

Kl. 12.00  Spillere med DGU-kort (Gunstart kl. 12.30) 
Kl. 15.00  Nybegyndere/letøvede

Forkæl dig selv eller dine medarbejdere med en 
eftermiddag på Middelfarts golfbane!

Vi inviterer traditionen tro vores medlemmer til en 
golfturnering, som er både for øvede og nybegyn-
dere. Her vil du få mulighed for at dyrke dit lokale 
netværk.

Uøvede får instruktion, træning og lov til at prøve 
kræfter med selve spillet. Golfere (med DGU-kort) 
spiller naturligvis en både hyggelig og sportslig 
match på den smukke 18-hullers bane ved Lille-
bælt. Vi slutter af med fælles spisning i Restaurant 
Den Glade Golfbold.

Pris: 270,- ex moms + Greenfee kr. 150,00
Inkluderer:
• Frokostpakke inkl. 1 vand (øvede)
• Turneringsfee
• Kage inkl. 1 vand (nybegyndere)
• Instruktion, træning og spil (nybegyndere)
• Præmier
• 1 hygge øl/vand efter spillet
• Aftensmad inkl. 1 øl eller vand

Tak til sponsorer: Tilmelding: 
Tilmelding senest den 19. august
på: 
Ved tilmelding bedes du også 
oplyse dit DGU-nr. (hvis øvet)
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www.middelfart-erhverv.dk-events
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