
Välkommen till UNT Masters Final
Totalt blir vi 92 personer som spelar, 24 fi nalister i damklassen, 25 i herrklassen och två damer och 26 herrar i 
scratchklassen. I tävlingen deltar också 10 sponsorer med gäster, som av tävlingsledningen fått wild cards. Enligt 
statuterna tillåts de vara med i tävlingen och samtliga kommer att delta i handicapklasserna. Dessutom är vi några som 
jobbat hårt med tävlingen och som belöning för det roliga uppdraget får vi spela banan, dock inte vara med i tävlingen!

Hålltider:

11.00 VIP-incheckning i Slottet - vid incheckningen får du scorekort, banguide 
  och biljetter som du använder när du ”betalar” Dina måltider, golfvagnen 
  och rangebollarna, som ligger i en prydlig pyramid på rangen 

11.00 – 21.00  Serveras Dagens Husmans i Restaurang Bro Hof Lux i Slottet
  Du bestämmer själv om Du ska äta före eller efter tävlingen

12.30  Första starttid (se bifogad startlista)

16.10 Sista starttid

21.30 Prisutdelning om vi klarar att spela ronden på fem timmar

Direkt efter avslutad rond:
Lämna scorekorten i tävlingssekretariatet och delta i Hedin Bils puttningstävling på övningsgreenen.

Vi ser gärna att ni kommer och umgås med oss under hela dagen och vi vill naturligtvis att så många som möjligt är 
kvar på prisutdelningen. Förutom priser till placeringarna 1-6 i varje klass och ett lagpris för dagens bästa 4-boll så 
kommer vi att lotta ut några extrapriser till alla som stannar på prisutdelningen. 

Vi har härliga aktiviteter att bjuda på under hela dagen. Före och/eller efter golfen – du planerar din dag själv och 
du behöver absolut inte bara sitta och vänta! Som VIP-gäst har du fri tillgång till Bro Hofs faciliteter, det vill säga 
omklädningsrum med bastu och jacuzzi, gym och relaxavdelning. Övningsområdet går inte heller av för hackor! Att gå 
runt på anläggningen och titta är mycket intressant och om du i förväg läser på litet om klubben och klubbhuset får du 
ännu större behållning. På Bro Hofs hemsida (www.brohofslott.se) fi nns en hel del bl.a. trevliga fi lmer från banan!

Vi bjuder också in till en regelpromenad där du – om du vill - tillsammans med spelarna i din boll tävlar mot de andra 
bollarna. Visa att du kan golfreglerna eller lär dig regler och vinn pris!

Hedin Bil gillar som ni vet puttningstävlingar och på Bro Hof kommer en vidareutvecklad variant. Naturligtvis har Hedin 
Bil med sig några fi na bilar att vila ögonen på i pauserna.

Närsomhelst under sen eftermiddag/kväll bjuds du på sandwich med rostbiff från Svartådalen med pickles, 
vitlöksmajonnäs och slottspommes i restaurangen om du beställer sådan när du bekräftar att du kommer till fi nalen. 
Ev. dryck får du köpa själv i restaurangen. 

Är du trött efter dagens golfrunda kan du bara sitta och slappa eller läsa några kapitel i den bok du har på gång just nu.

Anmäl dig senast måndagen den 22 juni!

Hjärtligt välkommen till en minnesvärd dag! 
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