
Fredag 6. oktober 2017
Vi inviterer til den 13. utgaven av AURDALSÅSEN OPEN i golf for hyttefolket i Aurdalsåsen.

Turneringen er åpen for alle, store som små. Eneste betingelse er at man har gjennomført 
”Veien til golf”, Grønt Kort eller bedre, har hytte i Aurdalsåsen eller er gjester hos noen der! 
Målsetningen er at arrangementet skal være sosialt og hyggelig, vi skal ha en fin dag og 
møte nye venner fra Åsen. Dette gjelder både store og små. 

Det spilles 18 hull Texas Scramble turnering, med Shotgun Start.  
Dvs. at alle starter samtidig på banens forskjellige hull. 

Program fredag 6. oktober:
Kl. 09.30  -  10.00 Registrering av fremmøtte; tildeling av flighter.
Kl. 10.00   Felles orientering m.m.
Kl. 10.30  Tee off på Valdres Golfklubb hull 1 - 9.
Kl. 16.00  Siste frist for innlevering av scorekort.
Kl. 19.00 -  Premieutdeling 
   Samling i Fjellparken med Pizza og After-Golf.

Dersom noen har tilgang til premier så mottas dette med stor takk!!

Påmeldingsfrist / innbetaling av startavgift: kr. 200,- Fredag 22. september

Innbetales til: Birte Semb      Kontonr.:  9100 225 1871
   Grandeveien 2 c       
   0286 Oslow

Pengene går uavkortet til premier og pizza på avslutningen! Drikke til maten dekkes av den 
enkelte. De som ikke deltar på golfen betaler for mat direkte på Fjellparken.

Greenfee betales direkte til Valdres Golfklubb før start. Greenfee voksen er kr.400,- og kr. 
200,- for junior (den dagen du fyller 19 år er du voksen)

I 2015 hadde du mulighet for å kjøpe ekstra slag på «closest to pin» og «longest 
drive». Dersom vi trenger å komme i balanse, vil dette også gjelde i år.  
Ta med kr. 100,- for sikkerhets skyld.

Aurdalsåsen Open 2017
Invitasjon til golfturnering



Påmelding skjer på mail til Birte Semb; birte.semb@orkla.no

FØLGENDE  MÅ  FREMKOMME  I  PÅMELDINGENE:

• Navn på hver enkelt deltager, med mobiltelefonnummer
• Om de er voksne, evt. alder på barn/ungdom i ungdomsklasse
• Hcp. på hver deltager, GK for grønt kort spillere og VTG for ”veien til golf” spillere.

Påmeldte som unnlater å møte opp eller gir beskjed om frafall etter onsdag 27. sep-
tember får ikke refundert påmeldingsavgiften.
  
Vi gjør oppmerksom på at sene avmeldinger eller at noen ikke møter opp, skaper 
masse unødvendig ekstra arbeid.

Vi må også i år ta forbehold om å kunne begrense deltagermassen. 72 deltagere med smått 
og stort må regnes som et maksimum deltagerantall, først til mølla…

Velkommen til Aurdalsåsens store høstbegivenhet!

Aurdalsåsen Open 2017
Linker:

Valdres Golfklubb  www.valdres-golf.no    
Aurdal Fjellpark  www.aurdalfjellpark.no 
Danebu Kongsgaard www.danebu.no  
Aurdal i Valdres  www.aurdal.no      

                           

Våre Sponsorer:  


