20. -21. september 2022

Great Northern
Challenge
Få en unik golfoplevelse med
Great Northern Challenge.
36 eksklusive Pro-Am hold med masser af
VIP hospitality & underholdning
2 GOLFTURNERINGER (dag 1 som parmatch, dag 2 som Pro-Am)
18 hullers Parmatch for to amatører, efterfulgt af en Pro-Am for hold
bestående af to amatører og to professionelle.
Pro-Am turneringen spilles som første runde i proturnerineng og
deltagerne får dermed en helt unik oplevelse af progolf.
HOSPITALITY
En Pro-Am VIP pakke indeholder fuld forplejning og drikkevarer
hele dagen. Der er desuden adgang til players lounge hele dagen.
AFSLAPNING
Som en del af jeres hospitality pakke er der adgang til det eksklusive
Great Northern Spa, hvor du og dine gæster kan genoplade
batterierne efter en lang dag på golfbanen.
GOURMET
Hele arrangementet bindes sammen af madoplevelser i topklasse både morgen, middag og aften. Om aftenen bydes der ligeledes på
topunderholdning under den 3-retters middag.

Great Northern 20. - 21. september 2022
PROGRAM

MATCHKONDITIONER

TIRSDAG:
07:30 – 10:00 Brunch og velkomst
08:30 – 11:30 Amatør kvalifikation (start fra hul 1)
De 36 hold (2-mands hold) spiller en
kvalturnering, hvor man efter placeringen
får lov til at vælge de proer, man skal have
på holdet i Pro-Am´en onsdag
11:00-16:00 Baneforplejning (efter 9 huller)
12:00-14:00 Prøverunder for Proer
19:00
Get together Dinner med deltagelse af både
amatører og proer.
21:00
Fordeling og præsentation af Proer
21:30
Underholdning

KVALIFIKATIONSMATCH
- Kvalifikationen spilles som Four Ball stableford (Bestball)
for to-mandshold. Der er præmier til de 8 bedste hold
- Derudover får holdene, efter placering, lov til at vælge hvilke
Pro´er man vil have på holdet til Pro-Am´en

ONSDAG: MORGENGRUPPE
06:15 - 08:50 Morgenmad i restauranten
07:30 - 09:00 1. runde. Løbende start fra hul 1 og 10
Inden runden træning med holdets Pro
12:30 - 14:00 Frokost efter runden
14:30 - 15:00 Clinic på Academy Course
Resten af eftermiddagen kan bruges på
Academy Course eller nydes i Spa´en.
Aqua Spa´en er åben:
onsdag 08:00 -19:00 / torsdag 08:00 - 15:00.
19:30 - 01:00 Præmieoverrækkelse,
3-retters dinner, vinmenu og underholdning
ONSDAG: EFTERMIDDAGSGRUPPE
Aqua Spa´en er åben:
onsdag 08:00 - 19:00 / torsdag 08:00 -15:00.
09:00 - 10:15 Brunch i restauranten
10:30 - 11:00 Clinic på Academy Course
12:00 - 13:30 1. runde Løbende start fra hul 1 og hul 10
Der udleveres sandwich inden start, og der
er baneservice under hele runden.
Inden runden træning med holdets Pro
17:00 - 18:30 Øl og Snacks i loungen
19:30 - 01:00 Præmieoverrækkelse,
3-retters dinner, vinmenu og underholdning
TORSDAG:
09:00 - 11:00 2. runde for Proerner

PRO-AM
- Pro-Am spilles som 4-mandshold (2 amatører og 2 proer)
- Matchen spilles som stableford Scamble hvor de to bedste
scores på hvert hul er tællende.
- Amatørerne vælger deres bedste drive og spiller videre med
deres egen bold herfra.
- Der spilles i 3/4 handicap og max 28 tildelte slag.
- Der vil være præmier til de 8 bedste hold.
PROFESSIONEL TURNERING
Den professionelle del af Great Northern Challenge består af et
felt på i alt 72 professionelle spillere, som dyster om en
præmiesum på 500.000 kr. - samt verdensranglistepoint til
Official World Golf Ranking. Turneringsformatet for de
professionelle er 54 hullers slagspil. Efter 2. runde vil de 30
bedst placerede spillere kvalificere sig til fredagens
finalerunde.
PRIS / INDHOLD:
- Prisen pr. hold (2 pers.) er 12.000,- kr. excl. moms
- Prisen for sponsorer er 8 klip
PRISEN INKLUDERER:
- Forplejning iht. program
- Baneforplejning inkl. drikkevarer
- Golfrunde med en ECCO Tour professionel
- Stort præmiebord
- Networking og hygge med de andre deltagere
- Top underholdning
- Adgang til Spa samt fri golf på Academy
FOR BOOKING KONTAKT:
Daniel Kristensen / 4041 1914 /dk@golfpromote.dk
Lene Aagaard / 4091 7722 / la@golfpromote.dk
Flemming Astrup / 4090 1960 / fa@golfpromote.dk

FREDAG:
09:00 - 11:00 Finalerunde for Proerne

BOOK VIA MAIL

