
Vill du vara med och spela en Nordea Tour tävling i ProAm format?
80 Professionella spelare i par med en amatör var bildar lag.

Du är garanterad 36 hål, 19 amatörer spelar även sista och tredje ronden. 

Kristianstad Åhus Open ProAm
En tävling på Nordea Tour
11 – 13 september 2015 



FRAMTIDENS GOLFSTJÄRNOR SPELAR 
PÅ NORDEA TOUR, som existerar mycket tack vare 
många duktiga och engagerade arrangörsklubbar som 
hjälper till att skapa och genomföra tävlingarna tillsam-
mans med tourens organisation.
Nordea Tour är en mycket viktig faktor för svensk
elitgolfs utveckling.
Kristianstad Åhus Open innebär för proffsen en
helt vanlig tävling på Nordea Tour.  För Dig att Du  
med Din Pro tävlar om fina lagpriser varje dag.
Du får här möjligheten att spela och uppleva
en Tourtävling, inte bara innanför repen utan
på fairway och greener tillsammans med Pro. 

PROGRAM
Onsdagen den 9 september – Kvaltävling
där Pros spelar om 4 platser i tävlingen. 
Torsdagen den 10 september – Inspel
Fredagen den 11 september – Rond 1 med
shotgunstarter 8.00 och 13.30.
Lördagen den 12 september – Rond 2 med
shotgunstarter 8.00 och 13.30.
Söndagen den 13 september – Rond 3
dit alla Pros kvalificerar sig samt de 19
bästa ProAm lagen. 19 amatörer spelar 
även rond 3.  

PROAM PAKET 7 500 KRONOR PLUS MOMS
I paketet ingår;
• Företagets namn presenteras i program och på skyltar 

kring klubbhuset.
• Start-kit



• Ett inspelsvarv samt garanterat två tävlingsvarv, 19 
bästa amatörerna (lag) spelar rond 3. 

• Lunch torsdag till söndag.
• Middag torsdag till lördag.
• Shuttle service från hotell till banan.
• All mat och dryck i golfrestaurangen och på Åhus 
• Gästis ingår. Gäller alla deltagare oavsett var man väljer 

att bo.
• Fria vagnar och range bollar.
• Prisbord per dag och totalt.
• Extra priser för flest birdies, närmast hål och längsta 

drives. 

PROS BETALAR 
Vanlig startavgift för Nordea Tour.

PRISSUMMA FÖR PROS – 600 000 KRONOR
Alla Pros vinner prispengar, sista Pro erhåller 225 euros. 
20 000 kronor för bästa rond varje dag 
samt 25 000 kronor extra för banrekord.

OFFICIELLA HOTELL
Gästis i Åhus samt Åhus Seaside.
Boendet betalar tävlande själva
utöver ProAm paket och startavgift. 
Shuttle service mellan hotell och bana
tillhandahålles alla dagar. 

KOMMER DU?
Anmälan görs på bifogad anmälningsblankett
som skickas till 
SGT AB
Box 84
182 11 Danderyd eller på mail till
ms@pgasweden.com



ANMÄLNINGSBLANKETT

Härmed anmäler jag mig till Kristianstad Åhus Open ProAm

Företagsnamn ___________________________________________________________________     Org nr _____________________________________

Mitt namn ___________________________________________________________________      Mitt Golf-Id ____________________________

Min adress  ___________________________________________________________________
 

               _______________________________________________________________

Telefon nr _______________________________________________________________

E-mail               _______________________________________________________________

Tröjstorlek  ________________  Min Pro partner, namn (ej obligatoriskt) __________________________________________________________________

Underskrift_________________________________

Bokning av hotell gör jag själv med angivande av referens Kristianstad Åhus Open.

Gästis i Åhus, Åhus Gästgivaregård Gamla Skeppsbron 1, 296 31 Åhus, 044-28 90 50, www.ahusgastis.com
Åhus Seaside, Kantarellv 1, 296 32 Åhus, 044-28 93 00, www.ahusseaside.com
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En tävling på Nordea Tour
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