Charity Golf Cup 2018
Mandag d. 13. august på The Scandinavian Golf Club

Mød en af Danmarks bedste golfspillere

Søren Kjeldsen
samt en række andre danske golfprofiler!

Program for
Charity Golf Cup 2018
Kl. 8.00-9.00
		

Registrering og morgenmad i Restaurant The Waters,
The Scandinavian Golf Club.

Kl. 8.30		
		

Velkomst ved Ronald McDonald BørneFond og
The Scandinavian Golf Club.

Kl. 9.00		
		

Opvisning, nye gode tips og underholdning
ved Søren Kjeldsen.

Kl. 10.00

De mindre øvede mødes med trænerne.

Kl. 10.00
		
		

Gunstart på The Scandinavian Golf Club, New Course 		
18-hullers bane. Én af Danmarks bedste golfspillere
Søren Kjeldsen og en række af Danmarks førende
golfprofiler spiller med på hullerne.

Kl. 15.30
Der serveres en lækker frokostbuffet i Restaurant
		The Waters.
Kl. 16.00

Nyt fra Ronald McDonald Hus.

Kl. 16.15
Søren Kjeldsen fortæller om sine oplevelser indenfor det 		
		sidste år.
Kl. 16.30

Auktion og lotteri til fordel for Ronald McDonald Hus.

Kl. 16.45

Præmieoverrækkelse til både de øvede og mindre øvede 		
spillere med flotte præmier.

Kl. ca. 17.00

Tak for i dag.

Pris
Pris pr. person – øvet (max. hcp. kvinder
36/mænd 28) eller mindre øvet – er kr.
3.000. Hvis man ønsker at spille sammen,
kan man tilmelde et hold på 4 øvede
spillere for kr. 11.000.
Prisen inkluderer
Stor morgenmads- og frokostbuffet og fuld
baneforplejning, greenfee og flotte præmier. For de mindre øvede er prisen inklusiv
leje af udstyr og undervisning.
Tilmelding
For tilmelding til Ronald McDonald BørneFond Charity Golf Cup klik direkte ind på
https://rmbornefond.nemtilmeld.dk/7/  
hvor du straks, nemt og bekvemt både kan
tilmelde dig – og samtidig ordne betaling.
Ved tilmelding af 4-mands hold tilmeldes
alle deltagere på en gang.
Ved spørgsmål er du velkommen til at
kontakte:
Lene Høffner på tlf. 31 23 30 99 eller mail
lh@rmbornefond.dk eller
Karen Bjørløw Jacobsen på tlf. 35 45 56 00
eller mail kbj@rmhus.dk

Program for de mindre øvede
Kl. 10-15.30
		

Træneren vil undervise i både det korte og det lange spil.
Undervejs er der pauser, hvor der bydes på forfriskninger.
Der er konkurrencer og flotte præmier.

Overskuddet fra Ronald McDonald
BørneFond Charity Golf Cup går til
Ronald McDonald Hus.
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