Danmarks største amatørturnering

Sydjysk Open 2022

Torsdag den 23. juni
Fredag den 24. juni
Lørdag den 25. juni

Præmieoversigt 2022

Velkommen

Dagspræmier:

Tak for din tilmelding til turneringen.
Det er en stor fornøjelse, at kunne byde alle golfspillere velkommen til årets vestog sydjyske golfbegivenhed.
Vi kan se, at mange gengangere har meldt sig til turneringen, og vi er glade for, at I
igen har tillid til, at I vil få nogle gode dage med masser af golf m.m. i vores del af
landet. Vi vil også byde velkommen til de mange deltagere, der er med for første
gang. Vi håber, at I også får lyst til at vende tilbage år efter år.
De arrangerende klubber er indstillet på at gøre deres yderste for en vellykket
turnering.
En stor tak skylder vi især vores sponsorer, uden hvis beredvillighed og velvilje et
arrangement som Sydjysk Open slet ikke kunne gennemføres.
Med håbet om en god golfturnering for alle glæder vi os til at se jer på vores
golfbaner.
Ribe Golf Klub
Bjarne Steiner

Kaj Lykke Golfklub
Villy Pedersen

Vejen Golfklub
Bente Ølholm

Turneringsbetingelser:
Der spilles 3 x 18 huller over tre dage.
Der spilles i 4 rækker: A-rækken (max. hcp 16,9) spiller slagspil, mens B-, C- og Drækkerne spiller stableford.
Deltagerne kan max tildeles slag efter hcp 36.
Ved lige scores afgøres placeringer efter laveste hcp, dernæst matematisk (sidste
36, 18, 9, 6, 3) og endelig lodtrækning.
Program:

Torsdag

Udlevering af scorekort m.v.
Samlet orientering og information
Gunstart på alle huller

kl. 9.30-10.30
kl. 10.30
kl. 11.00

1. To greenfee-billetter + 2 fl. vin
2. 1 ks. Wilson bolde + 1 fl. vin
3. 1 ks. Wilson bolde
Nærmest flaget hver dag:

1 fl. gin på to udvalgte huller pr. bane

Gennemgående præmier
til A, B, C og D-rækken

1. Bravo Tours gavekort 2.000 kr. +
Wilson produkt
2. Bravo Tours gavekort 1.750 kr. +
Wilson produkt

Birdiepræmie hver dag:

1 fl. vin til birdie på alle par-3 huller
Hole-in-one:

MGI el-vogne til første hole-in-one på:
Kaj Lykke Golfklubs hul 16,
Ribe Golf Klubs hul 13,
Vejen Golfklubs hul 13
Gratis Toyota til rådighed en måned til
første hole-in-one på:
Kaj Lykke Golfklubs hul 3, Ribe Golf Klubs
hul 17 og Vejen Golfklubs hul 2
Øvrige hole-in-one efter den enkelte klubs
praksis

Lodtrækning
blandt alle deltagere om
Gavekort på rejse med
Bravo Tours

I A-rækken er der i alt 10
gennemgående præmier
I B-, C- og D-rækkerne er der
i alt 12 gennemgående
præmier i hver række
Ret til ændringer forbeholdes

TAK til vore sponsorer

Fredag/lørdag

kl. 7.30-8.30
kl. 8.30
kl. 9.00

Træningsbolde er gratis til dem, der ønsker det.
Der er mulighed for at blive guidet ud til hullerne straks efter briefingen.
Traktement:

Under hver runde vil der blive uddelt sandwich samt øl/vand til alle deltagere, hvilket
er inkluderet i turneringsfee.
Der er mulighed for at købe morgenmad. Det skal bestilles dagen før i den enkelte
klub. Vejen tlf. 7536 8082, Kaj Lykke 7517 4939 og Ribe 7544 1454. Der er
ligeledes mulighed for køb af et let måltid mad hver dag efter runden.

Pro-shoppen
Kaj Lykke Golfklub
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Afslutning og præmieoverrækkelse

klappepræmier
fra forskelige sponsorer og golfklubber

Lørdag den 25. juni er der festmiddag med efterfølgende dans i Ribe
Fritidscenter, Sportsvej 8, 6760 Ribe.
Bestil bus
Overrækkelse af gennemgående præmier samt klappepræmier
afgår fra V
Overnatningssteder
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5 Ribe Byferie, www.ribe-byferie.dk
kl. 17.30 Velkomstdrink
t i Brammin
Bjerrumgaard, www.bjerrumgaard.com
g kl.
kl. 17.45 Velkomst
16.45.
Danhostel / Ribe Vandrerhjem, www.danhostel-ribe.dk
kl. 18.00 Forret
Afgang hje
m kl. 00.3
Hotel Dagmar, www.hoteldagmar.dk
0
Hønsesalat m/ananas på sprød salatbund m/flutes
Vejen Idrætscenter og Danhostel Vejen, www.vejenic.dk
Hovedret
Chili/vanilje skinkesteg med kartofler og kold kartoffelsalat
Kyllingebryst m/pikant ost, og svøbt i bacon, salater og sauce
Dessert
Softice med mandelkrans og jordbærpuré,
Vi håber, at I må få tre gode dage med masser af golf og hyggeligt
kaffe/the og 1 cognac eller 1 bailey
samvær - og kom godt hjem bagefter.
kl. 23.45 Natmad
Grovboller med pålæg og ost
Sydjysk Open er tilbage i 2023 den 22. - 23. - 24. juni

Tak for i år - på gensyn i 2023

Fri bar med hvidvin, rødvin, øl og vand
under middag og dans til orkestret

Vejen Golfklub - Kaj Lykke Golfklub - Ribe Golf Klub

