Kort om Munkebjerg Hotel
Munkebjerg Hotel er beliggende midt i
bøgeskoven og har panoramaudsigt til Vejle Fjord.
Vi har et lækkert spaområde, indrettet med pool,
dampbad, sauna og spabade. Derudover er Casino
Munkebjerg beliggende på hotellet, hvor I om aftenen
har mulighed for at få afprøvet jeres held. Oplev
også vores vinkælder med ca. 650 aftapninger.

pinseturnering 14.- 16. maj 2016
– golfturnering for par

Munkebjergvej 125 | DK-7100 Vejle
Tlf.: +45 76 42 85 00 | munkebjerg.dk

14.-16. maj 2016

munkebjerg pinseturnering for par
Kære turneringsdeltagere
Vi har hermed fornøjelsen at invitere til Munkebjerg Hotels
pinseturnering den 14.-16. maj 2016.
Turneringen er en parturnering, som spilles over tre runder
og er åben for alle. Dog har gæster, som overnatter på
Munkebjerg Hotel, førsteret til at deltage i turneringen.

Starttidspunkt

Dagens vindere

Ekstra overnatning

Der er præmier til dagens vindere og runner-up samt nærmest
flaget på udvalgte huller.

 vernatning dagen før eller efter turneringen
O
Standard dob. vær. inkl. morgenbuffet

Søndag er der endvidere en holdkonkurrence, hvor holdene
sammensættes af det bedst placerede hold sammen med det
dårligst placerede hold efter dag et. De bedste tre scores på
hvert hul tæller, og der er præmier til det bedste hold samt
runner-up.

Tilmelding

Der er løbende starter fra to sløjfer dagligt kl. 10.30.
Startlisten for lørdag den 14. maj offentliggøres fredag den
13. maj. Startlisten for søndag offentliggøres om lørdagen,
senest kl. 18.00.

Mandag efter turneringsafslutning tager vi tilbage til Munkebjerg Hotel for præmieoverrækkelse. Hvis man ønsker det, kan
man beholde sit værelse og vente med at checke ud til efter
præmieoverrækkelsen.

Banen

Turneringsfee per par

Vejle Golf Club

Opholdet inkluderer
Lørdag: 3-retters middag efter køkkenchefens valg
Overnatning i standardværelse
Greenfee

Turneringsformer
Lørdag den 14. maj, 18-hullers Stableford
Søndag den 15. maj, 18-hullers Stableford + holdturnering
Mandag den 16. maj, 9-hullers Texas Scramble

Pointberegning til samlet resultat
Det hold med bedste daglige score tildeles ét point. Efterfølgende hold tildeles point svarende til placeringen. Det
hold med samlet laveste point vinder turneringen. Hvis
et eller flere hold har samme antal point efter dagene, er det
resultatet den sidste dag, som er afgørende. De individuelle
scores bliver ikke offentliggjort. Ved lige scores er det de
sidste 9 huller, der er afgørende. Mandagens 9-hullers Texas
Scramble tæller for sig selv.

Til Munkebjerg Hotel, Agnete Baisgaard på
aba@munkebjerg.dk eller telefon 76 42 85 00.

Betaling
Deltagergebyret bedes indbetalt til konto i Danske Bank
nr. 9402-3690116669, senest den 1. maj 2016. Eventuel
ekstra overnatning betales på Munkebjerg Hotel.

Præmier fra
Munkebjerg Hotel.

Søndag: Stor pinsebrunch*
3 -retters middag efter køkkenchefens valg
Overnatning i standardværelse
Greenfee
Mandag: Stor morgenbuffet
Frokostplatte

Pris pr. par

kr. 995,-

kr. 4.950,-

Tillæg for enkeltværelse pr. døgn kr. 300,-

*Pinsebrunch på Munkebjerg Hotel er en årlig
og meget populær, tilbagevendende begivenhed.
Buffeten byder på et overdådigt og meget stort
udvalg af specialiteter fra vores bageri, konditori,
slagteri og røgeri.

