
�nm�l ditt deltagande till: 

marknad@hkdrott.se
�r�gor� Kontakta 
Tomas Lennartsson tomaslennartsson@telia.com 0705-130213

0723-698350Björn Kullenberg bjorne.kullenberg@gmail.com

�O�� ���T�O�� ���T
med HK DROTTmed HK DROTT

• �rukost
• �reenfee
• �alf�a� förfriskning
• �et med greenlagare, peg, mm

Anmälan senast den 10 augusti

�ris�          900 kr / person
Lagpris:  3 390 kr / lag (4 pers)
Frivillig rabatt:
medlem i Ringenäs GK: 150 kr

• �öredrag ??????
• Lunc� inkl. �atten�läsk
• �pännande deltä�lingar
• �rskort, �ri entr� - HK� dam��err 2020�2021 (värde 2200 kr)
• �riser, lag oc� indi�iduellt

A��� D���A �����

�i hälsar alla ��ra �änner �älkomna till �ingenäs �ol�klu���

��.4� �rukost
��.�� �hootgun start   
��.4� �unch inkl dr�ck   

           �4.�� ��redrag ???? och prisutdelning

�ä�lings�orm� �e�as �cram�le 4�mannalag
Du kan anmäla:
1, 2, 3 personer eller ett helt lag (4 pers)

Uppge namn, golfid
samt faktura-adress

21
augusti

2020
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Program 

Starttider 08.00-11.00

Lunch efter rundan 

Prisutdelning enligt ök

Tävlingsformen är Texas Scramble 
4-mannalag.
Du kan anmäla 1, 2, 3 personer 
eller ett helt lag (4 pers).

ALLT DETTA INGÅR
• Frukost, lunch, måltidsdryck
• Tävlingsgreenfee

• Set med greenlagare, peg, mm
• Spännande deltävlingar
• Överraskningar
• Priser

•

 Årskort - Fri entré till HKD   
hemmamatcher 20/21 (värde 2200 kr)

  Pris:  700 kr (medlem i Ringenäs GK)

   850 kr (medlem i Halland)

950 kr (icke medlem)

Anmäl ditt deltagande till: event@hkdrott.se
 Anmälan senast 10 augusti med namn, golfID, ev. fakturaadress.

 Frågor? Kontakta:  Björn Kullenberg        bjorne.kullenberg@gmail.com     0723-698350 
Tomas Lennartsson   tomaslennartsson@telia.com      0705-130213

Resultat via mail och sociala medier

•

På varje tee finns tränare, 
spelare och ledare

Kaffe + Fralla innan start Halfway-förfriskningar•




