Kom og oplev
Danmarksmesterskab

Lørdag d. 19. maj 2018

Se dansk elitegolf
Gratis entré og parkering
Masser af sjov og præmier
Prøv selv golf...

Lucas Bjerregaard og
Thorbjørn Olesen vandt
i 2017 det første internationale GolfSixes.

Falen 227 · 5250 Odense SV

Sådan foregår spillet:
GolfSixes er et nyt hurtigt og udfordrende format indenfor golf.
Mere publikumsvenligt. Der spilles kun 6 huller på en runde,
og der sker lidt mere ”sjovt” end normalt på og ved hullerne.
Dansk Golf Union, DGU står for turneringen, hvor deltagerne er
blandt de bedste danske golfspillere, juniorer og seniorer.
Der spilles parvis, hvor spillerne i et par slår hver anden gang.
Parrene spiller mod hinanden i puljer.
Puljevinderne går videre til finalerunden, indtil det bedste par
hos juniorerne og det bedste par hos seniorerne kan kåres til
de første officielle Danmarksmestre i GolfSixes.

Mere end kun god golf
Hvert hul har indlagt nye udfordringer for spillerne, for at gøre
det lidt sjovere for publikum og lidt finurligere for spillerne.

Længste drive: På hul 3 er der indlagt konkurrence om
hvem der kan slå længst fra teested.

Tættest flaget: På hul 5 (par-3 hul), er der præmie til den
spiller, der kommer tættest hullet (eller laver Hole in One).

Spil på tid: På hul 4, må parret max bruge 30 sekunder pr
slag ellers vanker der straf - publikum er med og tæller ned...

Birdiefest: På hul 2 doneres et beløb til et godt formål for
hver birdie, der scores, og dem kan der hurtigt blive rigtig
mange af!

Der må piftes og heppes
GolfSixes er lidt mere uformelt end en almindelig golfturnering.
Det forventes faktisk, at publikum er mere med i kulisserne,
og hepper spillerne til at slå endnu bedre slag fra tee til green.

Kom og vær med
Gratis entré

Pinselørdag er der eventyrligt meget gang i den!
Ud over at Du og dine kan opleve god golf på en ny og sjov
måde, er der masser af liv og aktiviteter rundt på banen og
ved klubhuset.
Tørst og sult kan slukkes i Klubhuset eller i INFO-teltet. Cykler
er velkomne på stierne. Gratis P-plads ved Tusindårsskoven.

Skattejagt (Gratis)
Vi har lavet en skattejagt med HC. Andersen Eventyr quiz på hver af
de 6 huller der spilles GolfSixes på. Husk din mobiltlf
og scan QR koderne og lyt til lydfilen der indeholder
svar på opgaverne. Der er præmier og lodtrækning
blandt alle dem med flest rigtige svar.

Vind en bil !
Lav en ”Hole in One” på par 3 hullet, Vest 3, og vind en
Hyundai I10, 1,0 Trend fra Karvil Biler.
NB: kun for amatørgolfere med gyldigt DGU kort. ( kr 30,-)

Prøv Golf (Gratis)
Måske er golf lige noget for dig !? - Træningsbanen er åben for
alle og der er masser af gratis låneudstyr og vores hjælpere
viser dig hvordan!

Prøv FodboldGolf
På et af hullerne tæt på klubhuset (Nord 9) kan du prøve at lave
Eventyr-rekord, hvor vinderen eller vinderne deltager i lodtrækning
af de fine præmier.

Put og vind
På den store øvegreen lige ved klubhuset kan du deltage i konkurrencen om at hole flest puts og komme længst på det flotte græs.
Præmier og regler fremgår på pladsen.
Ønsker du ikke at deltage men blot at prøve det korte spil på green,
er det selvfølgelig gratis at prøve sine færdigheder med puttere og
bolde til fri benyttelse.
Se mere info ved klubhus og i INFO-teltet

Kom, oplev, spis og drik:
Kommer du i bil kan du parkere gratis på pladsen ved tusindårsskoven - ad samme vej som bruges til Tinderbox - Følg
skiltene fra Falen. Kommer du på cykel, må du gerne trække,
eller cykle rundt på de afmærkede stier på banen.
Fra P-pladsen er der ikke langt at gå til det store telt hvor
der kan købes pølser, vand og øl, og hvor man kan følge
resultaterne på skærmen.
Ud over de store mesterskaber er der masser af andet sjov
for publikum i alle aldre: happenings, konkurrencer, skattejagt,
prøv golf, vind en bil med et Hole in One, og meget andet.
( Se aktivitets-placeringerne på kortet på bagsiden ).

Sjov golf for alle aldre
pinselørdag!

Landsfinale i

ShortGames
Nok et spændende
Danmarksmesterskab:
Samtidig med GolfSixes bliver DGU Landsfinalen i ShortGames afholdt på Eventyr Golf Pay&Play bane.
Her kan man følge de bedste amatører dyste om hvem der
er bedst i det korte golfspil, put, chip, pitch og bunkerslag.
Det gælder selvfølgelig at slå direkte i hul eller så tæt som
muligt - jo tættere på, jo flere points samles der sammen.
Der er 8 officielt forudbestemte øvelser der skal bestås.
Spillerne får flere bolde pr. øvelse og der gives point efter
det samlede resultat + bonuspoints hvis man er rigtig god!
Hvem mon vinder
landsfinalen i
Golf ShortGames ?

Velkommen!

6 eventyrlige huller:
6 ud af Eventyr Golfs 27 huller er udvalgt til turneringen.
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Se live
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Parkér bilen gratis og gå rundt på banen
Du må også gerne cykle rundt på de store stier
Pølser, info og forfriskninger ved klubhuset og i
INFO-teltet. Sjov for publikum, markeret med rødt
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Kontakt til DM GolfSixes 2018 på Odense Eventyr Golf:
Sekretariatet (Bo Damgaard): 6565 2021 mail: boda@oegc.dk
Klubben (Finn Lorenzen): 2177 1417 mail: formand@eventyrgolf.dk

