OPEN

.

Slå et slag til fordel for
sygdomsramte og
udsatte børn

Fredag den 11. september
2020
Vi gør de små forskelle store

Golf og netværk
i en god sags tjeneste
CoolUnite Open afvikles i smukke rammer på Aalborg Golf Klubs baner, og
er for alle golfere, der har lyst til en dag i golfens og velgørenhedens tegn.
Vi garanterer dig en god oplevelse og en underholdende dag, der byder på
sjove konkurrencer, indlæg og flotte præmier. Overskuddet fra dagen går
ubeskåret til sygdomsramte og udsatte børn igennem CoolUnite Fonden.

PROGRAM
10.30-11.15.....
11.15................
11.30...............
15.30..............
15.30-17.00...
17.00..............
17.30..............

Løbende ankomst og registrering
Velkomst v. CoolUnite
Gunstart på hele banen
Tak for nu - vi mødes igen på Scheelsminde til
præmieoverrækkelse
Løbende ankomst på Scheelsminde. Mulighed for
drinks for egen regning i loungen
Velkomstdrink
Charity Dinner med præmieoverrækkelse, livemusik
og auktion

CoolUnite Open afvikles som en holdturnering. Et hold består af 4 spillere.
En holdkaptajn og tre medspillere. Der er plads til 20 hold på dagen.

Tilmelding
Pris pr. flight (4-bold) er DKK 7.000. Beløbet omfatter golf, forplejning hele
dagen, muligheden for at vinde flotte præmier samt afsluttende Charity
Dinner. Tilmelding sker holdvis og kræver DGU-nummer på alle fire holdmedlemmer – vær obs på at holdet skal have et navn.
Når du har oprettet din tilmelding, modtager du en faktura. Tilmelding er
bindende og kan ske her
Har du spørgsmål til dagen, så kontakt venligst Henriette Dalby Madsen
hedm@coolunite.dk

Praktisk information
Overnatning
Der er mulighed for at overnatte på Scheelsminde hvor Charity Dinneren
afholdes.
Dette er ikke inkluderet i deltagerprisen, men kan bookes direkte ved
Scheelsminde på telefon 9818 3233. Hvis du ved booking også angiver at
du deltager i CoolUnite Open får du den særlige pris: DKK 850 for et enkeltværelse og DKK 950 for et dobbeltværelse inklusiv morgenmad.

Baneinfo
Aalborg Golf Klub blev stiftet i 1908 og er dermed landets næstældste
golfklub. Banen er beliggende i et smukt, let kuperet terræn med søer og
skov tæt ved Limfjorden. Klubben har været vært for flere mesterskaber
såsom Europa- og Danmarksmesterskaber samt til European Challenge
Tour (senest Made in Denmark Challenge i 2016).

Turneringen finder sted:

Charity Dinner finder sted:

Aalborg Golf Klub
Jægersprisvej 35
9000 Aalborg

Scheelsminde
Scheelsmindevej 35
9200 Aalborg SV

