
Alla VIDA-vänner hälsas välkomna till 

VIDA VÄNNERS GOLFMÄSTERSKAP 2017

Tävlingen, som nu genomförs för fjärde året, är öppen endast för VIDA Vänners medlemmar. 

Tävlingen äger rum  på Ekerum onsdagen den 2 augusti med första start klockan 12.00. 

Vi spelar  poängbogey över 18 hål på Långe Erik och tävlingen är öppen för dig med officiellt 
handicap 36 eller bättre.

Anmälan öppnas den 15 juni  och du måste anmäla dig senast den 31 juli kl. 12.00. 

Du anmäler dig antingen på www.ekerum.com/golf/ekerum-gk/tavlingar där du letar 
rätt på VIDAGOLFEN, eller så kan du anmäla dig på www.golf.se. Gå in på Tävla 
och skriv in datum och Ekerum GK.  Därefter följer du bara anvisningarna.
Vi har plats för 32 deltagare – först till kvarn….

Tävlingsansvarig är Karl-Martin Härström, som är golfansvarig på Ekerum och för 
hans medverkan betalar alla en startavgift på 100 kronor. Därtill kommer greenfee som vi 
förhandlat till 250 kronor. Greenfee gäller naturligtvis inte dem som är medlemmar i Ekerums GK..
Tävlingsdagen sker registrering och betalning i receptionen.

Priser står VIDA Museum och VIDA Vänner för. Förutom priser till de 10 första och diplom till 
segraren, delas ett vandringspris ut som segraren stolt kan visa upp i sitt hem fram till kommande 
års tävling. Nils-Gunnar Gunnarsson som vann förra året har nu haft vandringspriset i ett år. Kan 
han försvara titeln?

När anmälningstiden gått ut lottas du i en boll och starttiden meddelas dig genom Golfens It-
system på vanligt sätt. (det förutsätter förstås att du är medlem i golfklubb ansluten till Svenska 
Golfförbundet!) 

Om du behöver hyra golfbil, vänd dig i god tid direkt till receptionen Ekerums GK tel. 0485-80000.

För frågor om VIDA VÄNNERS GOLFMÄSTERSKAP, vänd dig till ordförande Christer Rosén eller 
sekreterare Lasse Ernst.

Styrelsen för VIDA VÄNNER och VIDA MUSEUM hälsar dig varmt välkommen!

www.vidamuseum.com

http://www.ekerum.com/golf/ekerum-gk/tavlingar
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