Påmelding
innen
14. juni

Påmeldingsavgift:
Kr. 1.600,- pr pers for
lørdag og søndag
Kr. 990,- pr pers for
lørdag eller søndag.

VEST- AGDER INVITERER TIL
NASJONAL TURNERING I GOLF 2016
Bjaavann Golfklubbs bane, Kristiansand.
20. og 21. august – single og lag.
Bedriftsidrettens Nasjonale turnering i golf (BN-Golf) er
nytt av året. Fra tidligere kjent som NM Bedriftsgolf.
Arrangementet er åpent for alle golfspillere som er
medlemmer av registrerte bedriftsidrettslag og
klasseinndelingen er den samme som før
(se bedriftsidrettens webside)
Spillet starter tidlig lørdag morgen. Overnatting må
påregnes for tilreisende.
Inkludert i påmeldingsavgiften:
Greenfee, rikholdig lunsjpakke fra Dampbageriet og
vannflaske fra Voss Vann, en nyttig deltakergave,
transport t/r Hotell Norge-Bjaavann GK (hvis behov),
premiering, samt en hyggelig mottakelse i Kristiansand
Rådhus, fredag kl. 18.

Generalsponsor

INFORMASJON
Påmeldingsfrist
Søndag 14. juni 2016.
Til påmelding
Webside: http://vest-agder.bedriftsidretten.no/
Krav til deltakelse
Åpent for alle som er medlem av lag tilsluttet Norges
Bedriftsidrettsforbund, har offisielt handikap og
gyldig medlemskap i en golfklubb tilsluttet NGF.
Turneringsform
Lørdag: Singlespill med start fra kl. 08:00.
Klasse A og D spiller netto-slag, og øvrige klasser
spiller Stableford.
Søndag: Lagspill (2 pers) Greensome – Stableford
med 3/8 av samlet tildelte slag – shotgunstart kl.
09:00.
Begge dager spiller damene fra tee 43 og herrene
fra tee 54. Mesterskapet spilles etter gjeldende
reglement fra NGF og banens lokale regler.
Trening/innspill:
Banen er åpen for trening fredag 19. august til
redusert greenfee. For reservasjon kontakt Bjaavann
GK på post@bjaavanngk.no eller 38 11 84 11.
Doping
Utøvere som deltar for bedriftsidrettslag er underlagt
NIFs regelverk vedr. doping. Oppdatert dopingliste
og mer informasjon finnes på:
http://www.antidoping.no/t2.asp.
Premiering
BN-premie med gravering til de tre beste i hver
klasse i singel, samt i lagspill. Golfrelatert premiering
til beste tredjedel i hver klasse. Premie for longest
drive D/H samt closest to pin uavhengig av klasse.
Overnatting
Hotell Norge som ligger sentralt i Kristiansand er et
av byens bedre hoteller med alle nødvendige
fasiliteter. Nyrenovert restaurant og resepsjon med
lobbybar åpner i sommer. Hotellet har 19 egne Pplasser. Festlokalet «Kongen» vil være arena for
premieutdelingsfesten lørdag kveld.

Pris pr person pr døgn med frokost:
Enkelt rom:
kr. 700
Dobbelt rom:
kr. 900
All booking av overnatting må gjøres via bedriftsidrettens
hjemmeside for å oppnå disse prisene - vær tidlig ute.

Tapasbord og premieutdeling:
Under premieutdelingen lørdag kveld, serveres et
fristende tapasbord inkludert én enhet drikke, kaffe
og lekker «golfblaudis» levert av «Bageren i byen».
I tillegg byr vi på lett underholdning og sosialt
samvær med golfvenner.
Pris: kr. 500,- per person (åpent for ledsager)
Generelt:
Lag/spillere som trekker seg under turneringen
ilegges et gebyr på kr. 500,Lag/spillere som trekker seg etter at betalingsfristen
har gått ut, får ikke refundert påmeldingsavgift.
Arrangør står ikke ansvarlig for uforutsette hendelser
som kan føre til avlysning av arrangementet.
Påmeldingen er gyldig når betalingen er registrert.
Kontaktinformasjon:
Epost: Vest-agder@bedriftsidrett.no
Tlf. 38 25 41 20
Hovedsponsorer:

Delsponsorer:

