
20.-22. juni 2018
BEST OF VIBORG OPEN

www.landbobanken.dk

NU HAR DU CHANCEN FOR AT DELTAGE I 
EN TURNERING PÅ DE TRE BEDSTE BANER 
VIBORG KOMMUNE KAN TILBYDE!

Turneringen er BEST OF VIBORG OPEN, og 
banerne er Hjarbæk Fjord, Tange Sø og Viborg.

Turneringen strækker sig over tre dage - fra ons-
dag d. 20. juni til fredag d. 22. juni 2018, samme 
uge som Snapsting i Viborg.

Hver dag spilles en turnering på en af de tre 
baner, med efterfølgende spisning og præmie-
overrækkelse. 

Onsdag d. 20. juni i Viborg kl. 09.00.
Torsdag d. 21. juni Tange Sø kl. 14.00.
Fredag d. 22. juni i Hjarbæk Fjord kl. 14.00.

Der er præmier til de bedste alle tre dage, samt 
Over All præmier til de bedste samlet set over 
de tre turneringer. Samlet præmiesum er 30.000 
kr., fordelt med 3 x 5.000 kr. de enkelte dage 
samt 15.000 kr. til Over All præmier. 

Derudover er der nærmest flaget konkurrence 
alle dage, og på den sidste spilledag er der 
desuden en Hole in One præmie på 50.000 kr. 
på spil.

Der spilles i tre herrerækker og to damerækker, 
fordelt med lige mange i hver række. Der spil-
les fra teesteder svarende til gul tee for herrer 
og rød tee for damer, og turneringsformen er 
stableford med fuldt handicap, så alle, uanset 
handicap, har en chance for at vinde præmier.

STARTTIDSPUNKT
Startidspunktet er ændret i 2018. Vi starter kl. 
9.00 onsdag i Viborg, og torsdag kl. 14.00 i  
Tange Sø og fredag kl. 14.00 i Hjarbæk Fjord.

DELTAGERE
Deltagere skal have et fuldgyldigt medlemskab 
af en golfklub samt et golfhandicap på maks. 42.

Maks. deltagerantal er 108 efter ”først til mølle 
princip”. 

TILMELDING
Tilmelding til turneringen foregår via GolfBox - 
søg på ”Best Of Viborg Open 2018”.
 
Tilmeldingsfristen er 13. juni 2018.

PRIS
Kr. 795 for medlemmer af en af de tre arrange-
rende klubber. Kr. 995 for øvrige deltagere.
Fleksmedlemmer kan deltage, såfremt turneringen 
ikke er fuldtegnet til kr. 1.495

Inkluderet i prisen er:

• Greenfee til alle baner
• Frokost alle dage
• Let forplejning på banen alle dage
• Erindringsgave
• Chancen for at få del i præmier for 30.000 kr.
• Chancen for at vinde 50.000 kr. i Hole in One  
 præmie hos Hjarbæk Fjord Golf Center.

OVERNATNING
Kommer du langvejs fra er det muligt at over-
natte på Hjarbæk Fjord Golfcenter, hvor 24 
lækre lejligheder venter. 

Den samlede pris for turneringsgebyr inkl. to 
overnatninger m/morgenmad er kr. 1.500.- pr. 
person (v/ min. to personer).
 
Ønsker du at bestille overnatning skal tilmelding 
til turneringen og booking af overnatning ske 
direkte på info@hfgc.dk.

SPONSORER
Hovedsponsor for hele turneringen er Best Of 
Viborg. Dagsponsorer for de enkelte turneringer 
er hhv. Ringkjøbing Landbobank, Blokhus Golf-  
center og Fredborg Træbyg ApS. 

Præmier for 30.000 kr.

+ Hole in One præmie på 50.000 kr.
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