
 

PROGRAMMET: 

 07:00 Morgenmad i Multi rummet 

 08:00 Mødes alle på hul 1, hvor 
kaptajner og vice kaptajner slår ud. 

 08:30 Gunstart på begge baner 

 17:30 Præmieoverrækkelse i Arkaden 

 18:30 Festmiddag i Multi og Arkaden 
 

MATCHPROPORTIONER: 

 Der spilles 18 hullers stableford. 

 Startlisten offentliggøres den 12. juli 

 Der spilles i fire rækker A, B, C, D samt 
juniorrække 

 A og B række spiller på Backtee Course 

 C, D og juniorrække spiller Garia Course 

 Holdene blandes så de er ligeligt fordelt 
med ”slangeslim” og ” klyngeslam” 

 

Arrangementet inkluderer: 

 Morgenmad – også for ikke spillende 

 Matchfee 

 Et hav af præmier og indlagte 
konkurrencer 

 Præmie til bedst udklædte 

 Festmiddag med dans og musik til den 
røde morgen 

 

Deltager gebyr seniorer 

 Spillende kr. 385,- 

 Ikke spillende ledsagere kr. 285,- 
 

Deltager gebyr juniorer 

 Spillende juniorer til 18 år kr. 225,- 

 Juniorer ikke spillende 13-18 år kr.150,- 

 Juniorer ikke spillende u/12 år Gratis 
 

Tilmelding: 

 Tilmelding via GolfBox senest 6. juli hvor 
tilmeldingen lukker. 

 Det vil igen i år være tilladt at invitere 
venner, familier eller andre gæster til at 
deltage. 

 

Betaling: 

 MobilePay: 5376 2253 (ECCO Tour) 

 Bankoverførsel: 4067 4067053729  

 HUSK at skriv i bemærkninger hvem man 
betaler for ALLE NAVNE skal noteres.... 

 

Ved manglende betaling bortfalder tilmeldingen og 
pladsen gives videre til personer på ventelisten. 

LØRDAG DEN 14. JULI 

Kære Husejer i Himmerland 
 
For 35. gang afholdes SLAGET OM HIMMERLAND, og turnerings stolte 
traditioner med alt fra konspirationer, Winner og Loser speech, Losers i bare 
tæer i bunkeren på hul 18, sang og mobning til direkte tilsvininger føres 
videres med et glimt i øjet. 
 
KAPTAJNERNE FOR DE 2 HOLD ER: 
Slange Kaptajn Flemming Astrup        Klynge Kaptajn Ulrik ”Wonder” Jensen 
Slange Vice Kaptajn Steen Thomsen      Klynge Vice Kaptajn René Christiansen 
 

TEAMET for dette års ”SLAGET OM HIMMERLAND” 
Er World Cup Fodbold VM 

SÅ MØD OP I FESTLIGT FODBOLDTØJ!! 
Det kunne være din lokale klubtrøje - landholdstrøjen med dit eget navn - 
måske du har fået en af Elkjær - bare det er en fodboldtrøje, eller som 
kaptajnen i Slangen.. allerbedst i en Brøndby Trøje. Lad os håbe at VM i 
fodbold kører på sit højeste, og at Danmark er med i den finale der spilles, når 
vi søndag d. 15 plejer vores trætte hoveder. 
 
HVEM KAN DELTAGE: 
Match og middag er for alle husejere i Slangen, Klyngen, Golfparken, 
Golfvænget og Søhusene, samt deres inviterede gæster.  
 
DAGEN FØR: 
Vi lader op til Slaget fredag den 13. juli kl. 19:00 med lidt grill, hygge og 
teambuilding hos deres respektive kaptajner. 
De to kaptajn teams vil sørge for øl, vand, vin, grillpølser mv. men man må 
også gerne nyde medbragte drikkevarer. 

 Klynger mødes ved hus 206 

 Slanger mødes i Sportsbar 35 v/Flemming Astrup hus 35 
 
Eventuelle henvendelser omkring ”Slaget om Himmerland” sendes bedst til: 
 

Slange Kaptajn Flemming Astrup 
Mail: fa@golfpromote.dk – 40 90 19 60                                                                 

 
Klynge Kaptajn Ulrik ”Wonder” Jensen 
Mail: ulj@hhsimonsen.dk – 22 51 15 80 

SPONSORATER: 
Ønsker du at sponsorere præmier eller på anden måde 
støtte turneringen -vi er åbne overfor hvad I måtte 
bidrage med. 

Så tag kontakt til: 
Slange Vice Kaptajn 

Steen Thomsen 
mail: steen@dansoe.dk 

Klynge Vice Kaptajn 
René Christiansen 

mail: rene.christiansen@blaklader.com 
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