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Herlev, februar 2023 
 

Herlev Eagles og Champagneklubben (Herlev Fodbold) inviterer til golfturnering, fredag d. 9. juni 2023 på Hjortespring 
Golfklub! 
 
Herlev Eagles og Champagneklubben inviterer til vores fælles golfturnering og ser igen frem til at byde jer velkommen i 
Hjortespring Golfklub. Vi forventer som altid godt vejr og forhåbentlig lige slag hele vejen. 
 
Begge klubber trækker store veksler på utallige frivillige i deres forsøg på at skabe oplevelser for deres respektive medlemmer. 
Uden frivillige og jer som sponsor ville det aldrig kunne lykkes.  
 
Turneringen er baseret på, at man køber en ”fire-bold” og selv stiller med 4 personer. Hvis man stiller med 3 personer, bliver den 
sidste plads udfyldt af en spiller/bestyrelsesmedlem eller anden med tilknytning til Herlev Eagles/Herlev Fodbold. 
 
Turneringsbetingelser 
Der spilles individuelt stableford (fuldt hcp.), og en holdkonkurrence, hvor de 3 bedste scores pr. hul er tællende for holdet. 
Der er hold præmier og individuelle præmier i hver række (Der spilles i 2 rækker opdelt på handicap), samt præmie for ”tættest på 
stregen” drive, tættest på hullet og andre konkurrencer på dagen. Max. registreret HCP er 30,6 for damer og 31,3 for herrer, hvis 
en spiller har højere HCP end max., tildeles der 36 slag på dagen. Opdelingen af A og B række, er på HCP så der er nogenlunde 
lige mange i hver række. 
 
Prisen for dette arrangement er kr. 4.800, - ekskl. moms pr. hold, og for dette relativt beskedne beløb får man: 

• Startkit (bolde, tee’s osv.) 

• Morgenmad, forplejning på banen og frokost efter runden 

• Et flot præmiebord + Vandrepokal til holdvinderne 

• Holdfoto fra dagen.  
 
Forventet program: 
Kl. 7.30  Registrering og morgenmad  
Kl. 8.10  Velkomst ved Herlev Eagles og Champagneklubben, samt information om dagen 
Kl. 8.20  Opvarmning 
Kl. 9.00  Gunstart (Der køres ud med forplejning på banen) 
Kl. 13.30  Vi mødes på terrassen til en forfriskning – efter matchen 
Kl. 14.00  Frokost og præmieoverrækkelse 
Kl. 15.00 Tak for i dag 
 
Der er max. plads til 22 hold, efter ”først til mølle” princip, og tilmelding skal ske på anders@elitehockey.dk - tilmelding og 
betalingsfrist er fredag d. 26. maj 2023. 
 
Mange Sportslige hilsner 
Herlev Eagles & Champagneklubben 

Boldsponsor 2023
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Tilmelding 
 
 
Firmanavn: _________________________________________ 
(Firma+ adresse hvor faktura fremsendes og står på startlisten)  

 
CVR-nummer:     _________________ 
 
Firmaadresse: _________________________________________ 
 
 
  _________________________________________ 
 
 
E-mail(s): _________________________________________ 
(hvor til startliste mv. skal fremsendes) 

 
 
Spillernavne: ____________________ Medlems nr.: _________ 
(3 eller 4 spillere) 
 

  ____________________ Medlems nr.: _________ 
 
  ____________________ Medlems nr.: _________ 
 
  ____________________ Medlems nr.: _________ 
 
Tilmelding skal sendes på mail til anders@elitehockey.dk  (Anders Mouritsen): 
Når tilmeldingen er modtaget, fremsender Herlev Eagles en faktura på kr. 4.800 ekskl. moms. 
 
Husk at der er bindende tilmelding, og at tilmeldingen først er gældende når Herlev Eagles har modtaget indbetalingen.  
 
Vi forventer at udsende program for dagen inkl. startliste ca. 3 dage før arrangementet. 
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