Kære sponsor
Med tak for sæsonen der unægtelig var anderledes end det vi har prøvet
før. Men uanset Covid 19 fik vi trods alt afviklet alle matcher med de
gældende restriktioner. Og vi må konstatere at der aldrig har været
afviklet så mange golfrunder her og i hele Golf Danmark. Ja golfere er
blevet endnu gladere for deres store fritidsinteresse.
Vi håber og tror på at vi vender tilbage til normalen i 2021 og har
planlagt nogle sjove og interessante matcher, hvor sponsorerne får
mulighed for både at udfordre hinanden på venskabelig vis, invitere
gæster og ikke mindst give mulighed for deltagelse et godt erhvervs
netværk.
Sponsorer kan deltage med antal i.h.t. sponsorkontrakten, endvidere
kan der inviteres yderligere gæster hvis plads. Pris for deltagelse 475
kr., plus moms. Prisen er inkl. greenfee, forplejning, drikkevarer mv.
Den sidste match er MFG A/S vært for x personer pr. virksomhed, se
sponsoraftalen.

Matchkalender 2021
17. Maj

Timberman – Gulv- og Startmatch
kl. 14.00 Kaffe/brød og indskrivning
Kl. 15.00 Gunstart
Kl. 19.30 Middag/præmieoverrækkelse

28. Juni

Sparekassen Vendsyssel-Udflugtsmatch
kl. 12.00 Busafgang, til klub?

14. Aug.

Hadsund Lagerhotel/Pedersen&Nielsen
Holdmatch, Stableford 7/8 hcp, der spilles
om ”SPONSORPOKALEN”.
Hver sponsor stiller med et hold.
Kl. 08.00 Morgenmad
Kl. 09.00 Gunstart
Kl. 13.00 Frokost/præmieoverrækkelse

20. Sept.

Sparekassen KronjyllandSensommer-match
kl. 14.00 Kaffe/brød og indskrivning
Kl. 15.00 Gunstart
Kl. 19.30 Frokost/præmieoverrækkelse

15. Okt.

MFG ”Afslutningsmatch”
Kl. 08.00 Morgenkaffe og indskrivning.
Kl. 09.00 Gunstart
Kl. 13.00 Frokost/præmieoverrækkelse

Okt.

Golfrejse, formodentlig i uge 43, til?
3-4 overnatninger og fire/fem runder golf

Husk allerede nu at reservere dagen, hvor vi spiller årets match om
SPONSORPOKALEN, lørdag, den 14. aug. Vinder i 2020 blev
Sparekassen Vendsyssel.
Konkurrencen om Årets Sponsorspiller fortsætter. Stableford point over
alle matcher(de tre bedste er gældende). Der kæmpes om vandrepokalen, der i 2020 gik til Hadsund Lagerhotel, v/Bent Roland.
Med ønsket om vi må få mange hyggelige stunder i MFG Sponsorklub.
Med sportslig hilsen

Sponsorudvalget
Bjarne Pedersen, Timberman A/S, 4060 5239
Bent Roland Nielsen, Mariagerfjord Golf A/S, 4121 2720

Match Sponsor

