
DEN VÄNTAR...

...PÅ DIG OCH DIN KOLLEGA



NAI GOLF TOUR
1999

NETWORK ASSOCIATES
HAR NÖJET ATT INBJUDA
DIG OCH DIN KOLLEGA

TILL ÅRETS GOLFTÄVLING,
SOM AVGÖRS DEN 29 SEPTEMBER 1999

PÅ ARLANDASTAD GOLF.

Vi hoppas få se så många som möjligt av våra kunder och samarbetspartners på en
spännande avslutning på årets Golfsäsong, där vi utmanar er i en Foursome tävling.

Efter en av de underbaraste somrar som Sverige kan erbjuda och en fantastisk säsong
för oss golfare, har vi kanske årets sista tillfälle att rulla ut bagen på banan. Förhopp-
ningsfullt få njuta av en vacker höstdag som avslutas med god mat och trevligt
sällskap.

För att delta måste du och din kollega minst ha Klubbhandicap, dvs Grönt Kort.

Ni måste också vara minst 2 eller jämna par från företaget då vi spelar Foursome.

Om du behöver finns vagn för bagen att låna under tävlingen.

Ca kl 18.00 bjuds vi till en uppdukad buffé och kan med spänning invänta dagens
resultat och prisutdelning. Under middagen kommer Bengt Odenmark att presenterar
Total Virus Defence.

Eftersom antalet platser är begränsat gäller regeln "Först till kvarn…….". Så tveka inte!
Anmäl er redan idag!

Anmälan görs till Network Associates på talongen på baksidan. Fyll i den och faxa den
till 08-580 884 05.

SPELFORM
När det gäller spelformen är det foursome-tävling som gäller, dvs man spelar i
tvåmannalag. En av spelarna slår ut på udda och den andra på jämna hål. Sedan slår
man vartannat slag tills bollen kommer i hål. Om man nu har några slag kvar, för det är
poängbogey vi spelar.

Handicapet räknas ut genom att lägga ihop det antal slag som spelarna i laget får
(enligt slopetabellen) och dela med två. Vid lika resultat avgör lägsta handicap
placeringarna.

"Längsta drive" och "Närmast hål" är två deltävlingar vi kör före själva huvudtävlingen.
Se till att du är där i tid för att inte missa dessa moment där man dessutom kan vinna
spännande priser.

Inte minst viktigt i detta sammanhang - vi ber varje spelare behålla resultatet för sig
själv till prisutdelningen. Det blir mer spännande på så sätt.

PROGRAM

SAMLING MELLAN 09.00 - 10.00

Redan klockan 09.00 börjar vi ta emot din registrering och det finns möjlighet att värma
upp med några slag på Driving Rangen.

LUNCHMACKA OCH INFORMATION 10.00

Officiell samling med lunchmacka och kort information om vad som händer under
dagen.

11.30 börjar vi vandringen ut mot respektive hål.

SHOTGUN-START KLOCKAN 12.00

GOLFTÄVLING 12.00 - 17.00

AFTER GOLF CA 17.00

Efter golfen väntar öl och dusch innan kvällens övriga aktiviteter.

MIDDAG MED PRISUTDELNING KL 18.00

Under middagen äger förstås prisutdelningen rum. Bengt Odenmark kommer också att
underhålla med en kortare presentation om Total Virus Defence.



FAX: 08-580 884 05

Namn: __________________________________________ Titel: ________________________________________________

Namn: __________________________________________ Titel: ________________________________________________

Företag: ______________________________________________________________________________________________

Adress: ______________________________________________________________________________________________

Postnummer: _____________________________________ Ort: ________________________________________________

Telefon: ______________________________________ Telefax: ________________________________________________

E-post: _______________________________________________________________________________________________

Hcp: ___________________________________Klubbtilhörighet: ________________________________________________

JA GÄRNA!
JAG OCH MIN KOLLEGA VILL GÄRNA PLOCKA UPP

DEN VÄNTANDE BOLLEN!


