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27 hål 18+9
Arkitekt Donald Steele

Halfwayhouse 6:an & 13
Restaurang, lunch & middag

Relax, pool och bastu
Golfhotell 8 rum, 18 bäddar

Slottsboende 

26-29 juli 2017

JOHANNESBERG LADIES OPEN



JOHANNESBERG LADIES OPEN
26-29 juli 2017

I samarbete med Swedish Golf Tour står Johannesberg i år värd för  
en av deltävlingarna på den svenska golftouren för damer. Johannesberg 
har tidigare arrangerat motsvarande tävling och banan har varit mycket 
uppskattad för ändamålet, nu när vi efter hårt arbete lyckats återställa  
anläggningen till sitt forna skick är vi otroligt glada och stolta att  
tävlingen kommer åter.

Johannesberg Ladies Open spelas med som mest 78 spelare. 
Hcp gräns är - 4,4. Prissumman SEK 150 000:-  
och fördelas enligt gällande regler för touren. 
Johannesberg Golfklubb kommer att engagera funktionärer,  
tävlingsledning och domare kommer från Swedish Golf Tour.

JOHANNESBERG LADIES OPEN
26-29 juli 2017 

• ProAm, 3 platser i 4-boll med tourspelare.  
 Dricka och smörgås innan start, snacks på banan, grillbuffé  
 vid avslut samt deltagande i slagtävling. Pris 7 500:- 

• Hålsponsor, 2 x ProAm enligt ovan, 10 personer extra  
 till grillbuffén samt skylt på valfritt hål.  
 Produktionskostnad tillkommer. Pris 18 000:- 

• Turneringssponsor, 8 x ProAm enligt ovan, 20 personer  
 extra till grillbuffén samt företagsnamn i  tävlingsnamnet.  
 Ex. Johannesberg XXX Ladies Open, samt rätt till  
 reklamskyltar i start och målområde. Pris 60 000:- 

• Tävlingen kommer eventuellt att TV-sändas tillsammans med  
 C More. Ta kontakt för möjlighet till reklaminslag.

PROGRAM

Onsdag 26 juli - spelarna anländer för incheckning och inspelning
*

Torsdag 27 juli - ProAm, kanonstart 10.00, se erbjudande på nästa sida
*

Fredag 28 juli - tävling 2 x 18 hål
 *

Lördag 29 juli - tävling 1x 18 hål

 Ring eller mejla din anmälan till Björn  
på 08-514 500 00 alt. 0723-729290

bjorn@johannesberg.se.


