Du peggar upp på det 85:e hålet och den efterlängtade
solen börjar ta sig upp över horisonten. Dimman skingrar
sig sakta, fåglarna har precis inlett sin morgonsång och
den nyklippta greenen kan anas 316 meter bort. Du skulle
behöva en birdie på detta hål. Ditt bästa resultat tidigare
under dygnet är en bogey.
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Du befinner dig på Sand Golf Club den 12 Juni och deltar
i den ultimata utmaningen, att spela golf i 24 timmar.

VARNING! ENBART FÖR
MOTIVERADE GOLFARE

12 juni
a. utmaning

A. Utmaningen handlar om att i 2-mannalag spela golf

DYGNSSCHEMA 12 JUNI

24h GOLF

i ett dygn. Hur många hål ert lag vill spela är upp till er

b. Plats

som deltar, men chansen att ta hem något från det
välfyllda prisbordet ökar med antalet hål ni mäktar
med att genomföra.
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Sand Golf Club
12/6 2010
c. Tävlingsformer

Running Eclectic Netto - Lag
Dygns Poängbogey - Singel
d. Ingår

Frukost x2
Lunch
Middag
Nattmat
Dygnsgreenfee
Startkit
Prisbord
e. Avgift

1.500,- / spelare
(Sandmedlem 500,- / spelare)

B. Enligt traditionen spelas denna tävling på Sand
Golf Club, som enligt många är Sveriges roligaste och
vackraste bana. Att banan är rankad topp 100 utanför
USA gör inte saken sämre.

06.00 samling & frukost
07.00 shotgun start
11.00-13.00 lunch finns i klubbhuset
18.30 shotgun stop
19.00 samling för middag
20.00 shotgun start
01.00-03.00 nattmat finns i klubbhuset
07.00 shotgun stop & frukost
08.00 prisutdelning
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C. Running Eclectic Netto - Lag. Skapa tillsammans
med din spelpartner en drömrunda baserad på era
bästa resultat på vardera hål under dygnet.
Dygnspoängbogey - Singel. Denna spelform bygger
på din totala poängpott under utmaningens hela 24h.
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D. Ett dygn som detta kräver mycket energitillskott,

och det är något som ingår i avgiften. Maten ni kommer
att äta under dygnet tillagas av Sand Golf Club´s nya
och utmärkta restaurang. Ingår gör även ett startkit
fyllt med överaskningar.
E. Avgiften betalas när du anländer på speldagen.
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f. Anmälan

Sand Golf Club´s reception
Senast 31/5 2010
G. MER INFORMATION

www.24hgolf.com

F. Självklart känner du dig taggad inför denna
utmaning. Anmäl därför ditt lag till Sand Golf Club´s
reception på telefon 036-308 308. Max 36 lag
kommer att kunna deltaga. Möjlighet till boende
finns och bokas i samband med anmälan.
G. Vill du veta mer om tävlingen? Ytterliggare
information hittar du på www.24hgolf.com.
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