
A R R A N G Ö R  A V  F O T O U T S T Ä L L N I N G E N  D E N  8  J U L I - 2 6  O K T O B E R

I N B J U D A N
S Ö N D A G E N   D E N  1 5  O K T O B E R  K L  1 4 . 0 0  P Å  T Y L E B Ä C K   H O T E L L  &  K O N F E R E N S

Mycket välkommen till fotoutställningen "Halmstad möter världen" av fotograf Jacob Sjöman. Upplev ett spännande samspel av bilder när 
Golfhuvudstadens åtta banor möter några av världens vackraste golfbanor i en och samma utställning. 

Jacobs fantastiska bilder finns på hundratals förstasidor på golfmagasin runt om i världen. 

Förutom att ni har möjlighet att träffa Jacob har vi den stora glädjen att presentera Sandra Carlborg som vann VM i longdrive för femte 
gången i USA nu i september. Sandra berättar och visar film om sitt liv som världsrekordinnehavare av Longdriving. 

14.00-16.30: Vi bjuder på gott kaffe och kökmästarens äppelpaj med vaniljsås. Till barnen bjuds det på glass. 
14.30: Jacob Sjöman intervjuas om sin fotografering världen över. 

Jacob signerar även sin kritikerrosade bok "Sveriges bästa och vackraste golfbanor" 
15.00: Sandra Carlborg visar film och ger tips och berättar om golflivet som världsmästare. 

Vi beräknar avsluta fotoutställningen ca kl 16.30. 

Mycket välkommen
Mats Petersson, Hotellchef 

P R O G R A M  F O T O U T S T Ä L L N I N G E N  

Torsdagen den 2 februari, 18:00. 

Vi startar upp med lite mingel, gott tilltugg med passande drycker. 

Hotellchef Mats, köksmästare Åke och Johnny från PH Bygg 
håller sedan en invigningsceremoni av vårt helt nya kök.

Efter invigningen välkomnas Mats Rofors, VD på Sweden Hotels som delar 
ut pris till oss för utnämningen Årets Konferensanläggning 2016.

Vi välkomnar också Ann Johansson, chef på Halmstad Convention Bureau 
som kommer att berätta om evenemanget The Tall Ship Races i Halmstad 

den 30 juni till 3 juli 2017. 

Klockan 19:00 berättar vår köksmästare Åke Pettersson om kvällens mingelmeny, där 
inspirationen är hämtad från Asien och Europa. Njut av en härlig matupplevelse 

tillsammans med underhållning av kvällens musiker från Cosmopolitan Two. 

Vi beräknar att avsluta kring 21:00.

Varmt välkomna och fira med oss önskar 
Mats Petersson

Hotellchef

tillsammans med vår samarbetspartner

Årets
Konferensanläggning

  2016
OSA fredagen den 27 januari till info@tyleback.com
Inbjudan är personlig och gäller för dig och en vän.

Exklusiv Inbjudan

Varmt välkommna till Tylebäck Hotell & Konferens invigning av 
nytt kök och utdelning av pris som Årets Konferensanläggning 2016.  

Torsdagen den 2 februari, 18:00. 

Vi startar upp med lite mingel, gott tilltugg med passande drycker. 

Hotellchef Mats, köksmästare Åke och Johnny från PH Bygg 
håller sedan en invigningsceremoni av vårt helt nya kök.

Efter invigningen välkomnas Mats Rofors, VD på Sweden Hotels som delar 
ut pris till oss för utnämningen Årets Konferensanläggning 2016.

Vi välkomnar också Ann Johansson, chef på Halmstad Convention Bureau 
som kommer att berätta om evenemanget The Tall Ship Races i Halmstad 

den 30 juni till 3 juli 2017. 

Klockan 19:00 berättar vår köksmästare Åke Pettersson om kvällens mingelmeny, där 
inspirationen är hämtad från Asien och Europa. Njut av en härlig matupplevelse 

tillsammans med underhållning av kvällens musiker från Cosmopolitan Two. 

Vi beräknar att avsluta kring 21:00.

Varmt välkomna och fira med oss önskar 
Mats Petersson

Hotellchef

tillsammans med vår samarbetspartner

Årets
Konferensanläggning

  2016
OSA fredagen den 27 januari till info@tyleback.com
Inbjudan är personlig och gäller för dig och en vän.

Exklusiv Inbjudan

Varmt välkommna till Tylebäck Hotell & Konferens invigning av 
nytt kök och utdelning av pris som Årets Konferensanläggning 2016.  

Fredagen den 7 juli kl 15.00 på Tylebäck Hotel & Konferens

Välkommen på invigning av fotograf Jacob Sjömans vernissage ”Halmstad möter världen”.
Upplev ett spännande samspel av bilder när Golfhuvudstadens åtta banor möter 

några av världens vackraste golfbanor i en och samma utställning.

Jacob Sjöman är passionerad golfare med världen som arbetsplats och med kameran 
som verktyg. Hans fantastiska bilder finns på hundratals förstasidor på golfmagasin 

runt om i världen. I våras släppte bokförlaget Max Ström hans kritikerrosade bok 
”Sveriges bästa och vackraste golfbanor”.

Förutom att ni har möjlighet att träffa Jacob Sjöman har vi nöjet att presentera 
en uppvisning av Sandra Carlborg. Den flerfaldiga världsmästarinnan kommer att 

dela med sig av med- och motgångar inom golfen och berätta om livet som 
Longdriving-världsmästarinna och världsrekordinnehavare.

 
Program fredagen den 7 juli

15.00 Välkomna! Mingel, gott tilltugg och passande drycker.
15.45 Invigning av vernissage ” Halmstad möter Världen” av fotograf Jacob Sjöman

16.00 Golfuppvisning med världsmästarinnan Sandra Carlborg.

Vi beräknar att avsluta arrangemanget ca kl 17.00.
 
 

Varmt välkomna till oss på vernissage och golfuppvisning!
 

Mats Petersson
Hotellchef

Inbjudan är personlig och gäller för dig och en vän
OSA onsdagen den 5 juli till info@tyleback.com

Inbjudan

Bild saknas

OSA onsdagen den 10 oktober till info@tyleback.com
Meddela gärna antal vuxna och barn

Inbjudan är personlig och gäller för medlemmar,
personal och styrelse i din golfklubb inom GolfhuvudstadenTelefon: 035-19 18 00 | www.tyleback.com


