Vi inviterer til den 16. utgaven av AURDALSÅSEN OPEN i golf for hyttefolket i Aurdalsåsen.
Det blir en litt amputert utgave i år grunnet Covid-19, som setter noen begrensninger på
den sosiale delen av arrangementet; premieutdelingen.
Turneringen er åpen for alle, store som små. Du må kunne spille golf, ha hytte i Aurdalsåsen
eller være gjester hos noen der.
Målsetningen er at arrangementet skal være sosialt og hyggelig, og at vi møter gamle og nye
venner på Aurdalsåsen. Vi setter sammen trivelige og jevne flighter.
Det spilles 18 hull Texas Scramble turnering, med Shotgun Start. Dvs. at alle starter
samtidig på banens forskjellige hull.
Program fredag 2.10:
Kl. 09.30 - 10.00
Oppvarming og registrering av fremmøtte + betaling av greenfee
Kl. 10.00
Felles orientering med tildeling av flighter
Kl. 10.30
Tee off på Valdres Golfklubb hull 1 - 9.
Score føres direkte i golfbox (husk mobiltelefon)
Ca. Kl. 17.00 =>
Premieutdeling direkte etter endt spill

Dersom noen har tilgang til premier så mottas dette med stor takk!!
Kontakt Tor Bergan

mob: 907 80 452 / mail: toberga@online.no

Påmelding og innbetaling av startavgift: kr. 125,- fra fredag 21/8 kl 18:00.
Påmelding skjer på mail til Birte Semb: birte.semb@orkla.no
Innbetales til:

Birte Semb

Vipps: 48083750
(Kontonr. 9100 225 1871)

Pengene går uavkortet til premier!
NB! Greenfee betales direkte til Valdres Golfklubb før start.
Greenfee voksen er kr. 450,- og kr. 225,- for junior (18 år og yngre)

Det er vanligvis flere påmeldte enn det er plass til. Prinsippet «først til mølla» gjelder.
Viktig at man først sender påmeldingsmail til Birte, så betaler – da er plassen sikret!
NB! FØLGENDE MÅ FREMKOMME I PÅMELDINGEN:
•
•
•

Navn på hver enkelt deltager, med mobiltelefonnummer og korrekt email.
NB! Viktig… Golfbox nr. – eller HDC om man ikke har dette – dette fordi vi i år
kjører turneringen via golfbox for mer effektiv resultatservice
Evnt. alder på barn/ungdom i ungdomsklasse;

Påmeldte som unnlater å møte opp eller gir beskjed om frafall etter onsdag 23. september
får ikke refundert påmeldingsavgiften.
VIKTIG! Vi gjør oppmerksom på at sene avmeldinger eller at noen ikke møter opp, skaper
masse unødvendig ekstra arbeid – da hele oppsettet må endres.

Velkommen til Aurdalsåsens store høstbegivenhet:

Linker:
Valdres Golfklubb:
Aurdal Fjellpark:
Danebu Kongsgaard:
Aurdal i Valdres:

www.valdres-golf.no
www.aurdal-fjellpark.no
www.danebu.no
www.aurdal.no

Våre Sponsorer:

VIN FRA
MATCHLESS WINES

