
Vintergolfturneringen 17/18 
- vi gjentar suksessen!  

Forleng golfsesongen i vinter og bli med på ett spennende arrangement i samarbeid 
mellom, Næringsforeningen, Felleskjøpet Agri og Imjelt Golfsenter. Få med en 
kollega, venn eller en forretningsforbindelse på laget og bli med på turneringen. 

Velkommen til:  
Trekning onsdag 18. oktober - kl. 19.00 på Imjelt Golfsenter  
Mellom kl. 18:00 - 22:00 blir det anledning til å prøvespille simulator med veiledning fra Imjelt.  Ta med køller og 
møt opp! 

  

  

  

  

  
Turneringen starter i uke 46 og går frem til februar. I de innledende rundene spiller hvert lag 2 timers match 
i de ukene det er spill. (Spilledager: mandag og tirsdag) 

Turneringen spilles som match play foursome (tomannslag) der man spiller annen hvert utslag og annen 
hver gang på ballen. Turneringen blir spilt med ½ hcp, max 18 tildelte slag. Både bedriftslag og vennelag 
kan delta. Bedrifter kan gjerne stille med mer enn ett lag, og lagene kan bestå av flere spillere. Alle lagene 
spiller syv matcher på syv ulike baner i det innledende puljespillet.  Hver pulje består av åtte lag, der alle 
spiller mot alle. De fire beste lagene i sin pulje går til sluttspill. 

KR 5 000,- I PREMIE TIL VINNERLAGET 
For detaljert info om turneringen se www.imjelt.no -Vintergolfturneringen 17/18 

Sted: Imjelt Golfsenter, Andorsrudveien 78. 3039 Drammen, tlf. 32 88 31 70 
Tidspunkt: Fra 13. november – 12. februar 
Turneringsleder: Jo G. Brand (tlf. 97 12 46 20 - jo@imjelt.no) Pris: kr 3.100,- pr. lag. 
 
Ikke nøl med å sikre ditt lag plass i Vintergolfturneringen 17/18 ved å melde dere på snarest! 
Påmeldingen på www.imjelt.no/vintergolfturneringen som skal inneholde firmanavn/lagnavn, faktura- 
adresse og kontaktperson.  
Påmeldingsfrist: 18.10.2017 etter prinsippet: Først til mølla…        

Med hilsen                        
                                                                                 

 

Har du lyst på en golfrunde på  
Pebbel Beach eller St. Andrews Old 
Course i Høstmørket?  
Det kan du gjøre på golfsimulatorene 
på Imjelt. 

 


