Vi sørger for alt fra start til slut.
Al adm. omkring afvikling af golfmatchen.
 Leje af udstyr til Par3-banen.
 Let morgenmad og kaffe inden spillet påbegyndes. Baneservice under spillet.
 De øvede spiller 18-huls banen,
 De uøvede starter med hjælpere på træningsanlægget og efterfølgende med spil på
Par3-banen.
 Evt. konkurrencer med nærmest flaget på par 3-huller og længste drive.
 Frokostbuffet eller middag og præmieoverrækkelse.
Ved minimum 30 deltagere på 18-huls banen arrangeres gunstart (samtidig start for
alle). Vi hjælper gerne med at sammensætte et program for den perfekte Company
Day for dig - alt efter dine ønsker - og vi sørger gerne for alt - fra dine gæster ankommer
til de tager hjem.

Eksempel på en Company Day kunne være:

Company Day
Invitér dine medarbejdere, kunder eller forretningsforbindelser
til Company Day i Skovbo Golfklub og få en uforglemmelig
dag i smukke omgivelser.

8.00 Velkomst og morgenmad (Par 3-banen kl. 9.00)
8.45 Information om turneringen og udlevering af scorekort
9.00 Gunstart på 18-hullers banen
9.30 Velkomst for begyndere efterfulgt af 2 x ½-times undervisning med hjælpere
11.00 Spil med hjælpere på par 3-banen
11.00 Baneservice med en sandwich, evt. frugt, snacks og drikkevarer.
13.30 Runderne afsluttes på 19. hul med socialt samvær mens scorekort færdiggøres
14.00 Frokostbuffet og præmieoverrækkelse
14.45 Kaffe
15.30 Slut

Vejledende priser pr. deltager (2017):
Greenfee på 18-hulsbanen kr. 275,Greenfee på Par3-banen (inkl. lån af udstyr) kr. 150,Let morgenmad, 1 Banesandwich med pålæg.
Let venteanretning efter spillet: 1 Go’ pølse med brød
Frokost/ middag med Cafe KiGi´s lækre Buffet, eller oksesteg og kalvekød på grill, hvis
vejret tillader, hertil kartoffelsalat og/eller fri salatbar. Kaffe med dagens kage.
- Pris 225 kr. inkl. moms. Drikkevarer snacks og frugt afregnes separat.
- Ved arrangementer over 20 deltagere tager vi et administrations-fee på kr. 50,- pr.
deltager. Dette inkluderer alt det praktiske omkring deltagere, Startlister, scorekort,
resultatlister mv. Præmier er ikke inkluderet.
Aflønning af hjælpere til undervisning og deltagelse på Par 3-banen sker normalt ved at de
tilbydes samme forplejning som deltagerne. Der regnes med 1 hjælper der går med rundt
på banen pr. 4 deltagere.
Kontakt venligst sekretariatet for tilbud på telefon 70200282 eller på e-mail:
info@skovbogolfklub.dk. Alternativt kontakt Erik Kaaber på tlf.: 40501905

En dag på
golfbanen
for alle

Bedre sammenhold i firmaet.

I Skovbo Golfklub har vi faciliteterne til den perfekte Company Day

Trænger din ledergruppe, eller andre grupper medarbejdere til lidt bedre sammenhold,
opleve hinanden under afslappede forhold eller trænger I til fornyelse fra dagligdagen er
Company Day med golf som samlingspunkt ofte løsningen, og dette uanset om man har
golferfaring eller udstyr.

Vi har en 18-hullers smukt beliggende bane i let kuperet terræn, med søer og skov. 18-huls
banen kræver, at man er godkendt golfspiller (med DGU-kort el. tilsvarende), for at man må
spille den, derfor har vi også en Par 3- bane, hvor alle må spille, men stadig omgivet af
skov og søer som giver masser af udfordring for uøvede spillere. Samlet giver vores 2
baner mulighed for, at i kan invitere jeres gæster, også selv om de ikke er etablerede
golfspillere.
Ved spil på Par 3-banen starter vi derfor ofte med at få lidt spilletræning på udslagsbanen
også kaldet driving range kombineret med instruktion i golfspillet.

Det kunne også være en kollektiv belønning for en god indsats af medarbejderne. Du kan
evt. invitere kunder sammen med ansatte og samarbejdspartnere til en uforglemmelig dag
med en god omgang golf. Derved øger du dine relationer til de deltagende
forretningsforbindelser.

En runde golf vil sætte dit firma og dine kunder i centrum
Vi har stor erfaring i at tilrettelægge en Company Day, så du ikke selv skal tage dig af alle
de mange praktiske detaljer. Vi gør dit golfarrangement til en mindeværdig dag for dit firma
og alle deltagerne.
Arrangementet tilpasses din virksomhed og deltagerne. Så uanset om deltagerne er
erfarne golfspillere eller aldrig har set en golfbold før, så får alle en sjov og udfordrende
dag. Vi klarer alt det praktiske - lige fra startlister til præmieoverrækkelse.

Café KiGi
Gitte & Kim sørger for lækker morgenmad inden golfmatchen, samt frokostbuffet, salatbar
eller middag efter matchen. Vi har plads til 70 gæster, og vi skræddersyr dagen efter jeres
ønsker, uanset antal deltagere.

