
FÆLLES
• Hole In One præmie på alle par 3 huller

Ved præmie der har større værdi end kr. 5.500,- går vi opmærksom på, 
at man kan miste sin amatørstatus, hvis man modtager en sådan.

PROGRAM
• Tjek-in kl. 07:30 - 08:30
• Morgenbuffet fra kl. 07:30
• Match information kl. 08:15
• Gunstart kl. 09:00
• Præmmieoverrækkelse kl. 14:00

Meukow Cognac 
Challenge

INDBYDELSE TIL 

Vi vil mindes Hans Henrik Grünberger, tidligere formand for Sorø Herreklub, der alt for tidligt gik bort kun 51 år gammel. Hans Henrik
fik hjertestop på Sorø Golfklubs Green 17. Hans Henrik var et aktiv for Herreklubben og Sorø Golfklub, hans store engagement i alt
hvad der rørte sig, berørte alle i hans nærhed. Hans Henrik var med et af klubbens hold i Regionsgolf. I landsfinalen vandt holdet
og dermed var han ”Danmarksmester” da han gik bort. Hans Henrik var også en beskeden Meukow Cognac fan og var med til flere
Meukow golffinaler i Cognac, hvor Meukow Cognacs Paradise var det han huskede tilbage på. Meukow er derfor sponsor for nogle
af præmierne. Vi håber at mange vil mindes Hans Henrik Grünberger ved at deltage i denne match.

MATCHPROPORTIONER:
ÅBEN HERREDAG
• Inddeles i A-B-C grupper afhængig af deltagertallet 
• Spil: Stableford 
• Nærmest hulpræmie på alle par 3 huller

ÅBEN DAMEMATCH
• Inddeles i A-B gruppe afhængig af deltagertallet
• Spil: Stableford 
• Nærmest hul præmie på alle par 3 huller

HOLE IN ONE
Præmie på hul 18

475.-
Inklusiv greenfee, startpakke og morgen buffet

Medlemmer af Sorø Golfklub
300.-

Inklusiv greenfee, startpakke og 
morgen buffet

Tilmeldingsfrist og betaling 
senest 19. juni 2017 på Golfbox

eller tlf. 25 46 82 93  
Beløbet indsættes på konto 

2300-439 2676 533

KØB VIN 
OG SPIL GRATIS

RING   25 46 82 93

Grünberger Memorial  23. juni 2017 - Sorø Golfklub


