
Lykke

Danmarks største amatørturnering  
Sydjysk Open 2021

Torsdag 
17. juni 

Fredag 
18. juni 

Lørdag 
19. juni

Sponsorer:

- Ribe

Pro-shoppen
Kaj Lykke Golfklub

v/ Morten Mortensen 

Hole-in-one - 

MGI el-vogn

Mange fine klappepræmier 
fra forskellige sponsorer 

 og golfklubber

Præmiesum over 100.000 kr.

Program:
Mødetid: 
Torsdag17. juni kl. 10.30 - gunstart kl. 11.00 
Fredag og lørdag kl. 8.30 - gunstart kl. 8.50 

Antal huller: 3 x 18 huller over tre dage 

Rækkeopdeling: 
A-rækken er til og med hcp 14,9 
B, C og D deles i tre lige store rækker 

Turneringsform: 
A-række: Slagspil 
B-, C- og D-række: Stableford 

Præmier: 
I 2021 har vi igen flotte præmier til de bedste 
gennemgående scores i hver af de fire rækker. 

Dagspræmier til de 3 bedste score i hver af de  
4 rækker vil blive overrakt ved afslutningen af 
dagens turnering på hver bane. 
Præmiemodtagere skal være til stede. 

Nærmest flag / birdie / hole-in-one: 
• På to udvalgte par 3 huller på hver bane spilles 

nærmest flaget alle dage. Alle rækker samlet.  
• Vin til alle birdies på par 3 hullerne.  
• Ved første hole-in-one på udvalgte huller 

vindes en MGI elvogn eller en gratis Toyota til 
rådighed i en måned. Øvrige hole-in-one efter 
den enkelte klubs praksis. 

Traktement: 
Sandwich og øl/vand uddeles til alle deltagere 
under hver runde. 

Afslutning: 
Lørdag den 19. juni kl. 17.30 er der festmiddag 
med efterfølgende dans til kl. 23.45 i Ribe 
Fritidscenter, Sportsvej 8, 6760 Ribe. 
NYT: Mulighed for bordreservation til grupper på 
10 og derover - skriv gruppenavn i bemærkninger 
ved tilmelding. 
Bus afgår fra Bramming og Vejen - pris 130 kr. 
pr. deltager. 

Greenfee billetter: 
Ønsker du at prøvespille de tre baner, så benyt 
dig af det gode tilbud og få tre greenfee-
billetter for 450 kr. Skal bestilles senest  
1. maj hos sekretariatet i Ribe eller ved 
tilmelding.

Masser af  

golf og præmier 

Festmiddag 
og dans

Velkomstdrink - 3-retters 

menu med øl/vin ad libitum - 

kaffe avec  - dans - natmad

Priser og tilmelding senest 23. maj
Deltagere skal være fyldt 20 år før 1. jan.2021 og 
må have max hcp 54, dog således at der max 
tildeles slag efter hcp 36. 

Tre dage med golf og hygge koster kun 1.445 kr. 
Medlemmer af de arrangerende klubber 1.245 kr. 
Kun festdeltagelse for eventuel ledsager: 550 kr. 
Tilmelding sker på www.golfbox.dk eller ved 
henvendelse til turneringens sekretariat: 

Ribe Golf Klub 
Tlf. 75 44 14 54 . info@ribegolfklub.dk 

Husk at notere evt. ønsker i forbindelse med 
samkørsel, evt. gruppenavn ved bordreservation og 
lignende.

Et samarbejde mellem: 

Vejen Golfklub 
Kaj Lykke Golfklub 

Ribe Golf Klub

Følg os på                     

Sydjysk Open - 
Danmarks største  
amatørturnering

Overnatning: 
Vi anbefaler flg. 
overnatningssteder: 

• Ribe Byferie,               
www.ribe-byferie.dk 

• Bjerrumgaard, 
www.bjerrumgaard.com 

• Danhostel / Ribe 
Vandrerhjem, 
www.danhostel-ribe.dk 

• Hotel Dagmar, 
www.hoteldagmar.dk 

• Vejen Idrætscenter og 
Danhostel Vejen, 
www.vejenic.dk 

Hole-in-one - 

Toyota i en måned
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