TORSDAG 25. MAJ

Et spisested for alle ...

HOLSTEBRO GOLFCAFÉ

EN ANDERLEDES GOLFDAG
på banerne i Råsted fra kl. 8.00 - 18.00
HVEM

Alle der har lyst til golf
Har du DGU kort spiller du Skovbane eller Parkbane - frit valg
Har du ikke DGU kort spiller du Engbanen
Du bestemmer selv hvem du spiller med

TIDSPUNKT ... på dagen, bestemmer du selv, blot du ”tilmelder” dig på matchkontoret,
inden du går ud og er inde og aflevere dit scorekort senest kl. 17.00
+ du skal være på terrassen kl. 17.45 til præmieoverrækkelse:)
GOLFBOX ... BOLDRENDE
Skovbanen & Parkbanen - her bestiller du selv tid på golfbox (ligesom en hel almindelig runde)
Engbane - gælder det som altid boldrende
PRIS

KUN 75 kr. + greenfee

PROGRAM

Kl. 8.00 - 11.00
Kl. 10.00 - 18.00
		
Kl. 11.00 - 17.00
Kl. 11.00 - 18.00
Kl. 13.00 - 15.00
Desværre ...
Kl. 15.00 - 17.00
		
Kl. 16.00 - 18.00
Kl. 17.45

Gratis kaffe og brød i caféen
Pro Shoppen breder sig ud af butikken, viser nyheder,
mange fantastiske tilbud ... KØtilbud ...
Kræmmermarked - køb/salg ... se mere nedenstående
Gratis pølser fra grillen
Menu kaffe tester forsk. kaffevarianter hertil serverer caféen en lille kage
Besøget af Roll Roys klubben udebliver, da de har ændret planer
Caféen skal have valgt nogle nye vine til sortimentet.
Multi wine står klar med druerne - kom og giv os din mening
Musik & hygge på terrassen
Præmieoverrækkelse

DAGENS SPONSORER
		

Caféen, Shoppen & Pro’en
Kirsten, Jimmy & Brian

KRÆMMERMARKED
KØB & SALG ... du kan sælge ud af dit golfudstyr mm og købe brugt til en god pris:)
Har du forkøbt dig? Er fødderne vokset?
Slår dine jern skæve?
Med andre ord - har du noget i gemmeren,
som andre kan få gavn af til en god pris, så
tag det med denne dag. Sæt pris og mobil nr.
på din vare og vi sørger for handlen på dine
vegne.

Er du SPONSOR?

Er du sponsor for klubben, har
du denne dag mulighed for at
lave et tiltag, som gør at vi bliver yderligere opmærksomme på dette.
Kun fantasien sætter grænser.
Fortæl os hvad du tænker, så vi kan
medvirke til at gøre din tilstedeværelse
til et samtaleemne.
Kontakt Brian 40426050

LÆKKERT

HJEMMELAVET

HYGGELIGT

KONTAKT

HOLSTEBRO GOLFCAFÉ
v. Kirsten T. Nielsen
Brandsbjervej 4, Råsted
7570 Vemb
tel. 96126202

mail kent@falkenvig.dk
www.holstebro-goflklub.dk

