ERHVERVSKLUBPROGRAM 2020
Dato

Events

Torsdag d. 19. marts
Kl. 18:00-20:00
D. 1. april – d. 1. sept.
Tider aftales individuelt
Torsdag d. 16. april
Kl. 17:00-20:00
Torsdag d. 14. maj
Kl. 16:00-20:00
Torsdag d. 4. juni
Kl. 16:00-20:00
Torsdag d. 6. august
kl. 17:00-20:00
Torsdag d. 20. august
Kl. 16:00-20:00
Torsdag d. 10. september
Kl. 16:00-20:00

Simulatorgolf
SimGolf, Hvidkildevej 64, 2400 København NV
Opstart hulspilsturnering
Løbende turnering fra april til september
Golftræning / Klinik
Sponsor & oplæg: Havas Danmark
Company Cup 1
Sponsor & oplæg: Beierholm
Company Cup 2
Sponsor & oplæg: Spar Nord
Golftræning / Kursus
Sponsor & oplæg: Ledig plads
Company Cup 3
Sponsor & oplæg: Krogsgaard Biler Birkerød
Company Cup 4
Sponsor og oplæg: Bang & Olufsen Vedbæk

Dato

Events med egenbetaling

Mandage i maj
4/5, 11/5, 18,5, 25/5
Torsdag d. 18. juni
Kl. 7:00-16:00

Holdtræning 4 x 1,5 time, kl. 17:30-19:00
Egenbetaling kr. 1000+moms pr. pers.
Sverigestur til Barcebäck, 18 hullers turnering
Egenbetaling ca. SEK 1300 pr. pers.

Se beskrivelser på side 2 ….

SimGolf
Torsdag d. 19. marts tager vi hul på aktiviteterne for erhvervsklubben. Vi har sørget for et varmt klima og
ingen vind, når vi skal spille en runde golf hos SimGolf. Vi har booket golfsimulatorer fra kl. 18:00-20:00, hvor
vi skal spille 9 huller. Der serveres lidt drikkevarer og snacks under spillet.

Hulspilsturnering
Fra april til september er arrangeres en løbende hulspilsturnering. Udover det sportslige formål, så bidrager
turneringen også til, at der kan netværkes lidt blandt partnerne. Spilledage aftales individuelt mellem
deltagerne. Til at starte med er der puljespil med 3-5 deltagere i hver pulje. Der spilles 1 kamp mod hver
modstander i puljen og spilledage aftales individuelt. Hver match afvikles over 9 eller 18 hullers spil, det
aftaler deltagerne selv. En vunden match giver 3 point. En delt match giver 1 point. Når de 2 bedste fra hver
pulje er fundet, så går de videre til knockout matcherne.

Company Cup for 2-mandshold
Som en del af erhvervsklubben er der en gennemgående turnering for 2-mandshold. Turneringen afvikles
over 4 afdelinger som 9 hullers spil med efterfølgende hyggeligt samvær og god forplejning.
Turneringsformatet er 9 hullers stableford for 2-mandshold, max 36 tildelte slag pr. spiller. Det behøver ikke
at være de samme to spillere hver gang. Man spiller sin egen bold og ens point for de 9 huller lægges
sammen med markerens point og udgør holdets samlede resultat for dagen. Ved lige scores prioriteres
laveste handicap. Holdets to bedste resultater fra de tre indledende runder lægges sammen med resultatet
fra finalerunden (4. afdeling), hvorefter den samlede vinder for sæsonen kåres. Hvis to eller flere hold deler
første pladsen i den samlede stilling efter finalerunden, findes vinderen ved sudden death play off på
puttinggreen.
Program for hver afdeling
16:00 Opvarmning på driving range
16.30 9 hullers gunstart
19.00 Spisning i Restaurant Lerbækgaard
19.30 Oplæg ved sponsor og præmieuddeling

Holdtræning
Vores to PGA-trænere Peter Jeppesen og Lars Nysøe vil i maj arrangere nogle træningshold kun med
deltagelse af vores B2B-partnere. Dvs. der vil både være mulighed for at forbedre sit golfspil og samtidigt
udbygge sit kendskab til andre partnere i netværket. Træningen afvikles som 4 x 1,5 times træning, mandage
fra kl. 17:30-19:00 på disse datoer 4/5, 11/5, 18,5, 25/5. Der er en egenbetaling på kr. 1.000 +moms for at
deltage på dette hold.

Sverigestur til Barcebäck
D. 18. juni skal vi på tur til Sverige, hvor vi har booket en runde på Barcebäck. Udflugten arrangeres i
samarbejde med et andet erhvervsnetværk. Der er en egenbetaling på ca SEK 1.300 for at deltage på denne
tur, dækkende morgenmad, greenfee og frokost. Transport arrangerer man selv og kan koordineres mellem
deltagerne.

Tilmelding
Tilmelding til arrangementerne sker vi e-mail til co@hoersholm-golf.dk.
Oplys deltagernavne og dgu-numre/handicap.

