
Golf+After work+fredagsmys= 

Terrassens Fredagsgolf! 
Varje fredag med start den 7:e maj arrangerar vi på

 

Terrassen en 
golftävling som du kan spela över 9 eller 18 hål.  Du kan starta när du vill 

under dagen, men du måste vara inne senast klockan 20.00 för då

 

sker 
prisutdelningen för dagens tävling! Tävlingsformen är singel, 
poängbogey

 

och vi spelar i en klass. Poängen räknas så

 

här:

 

Väljer du att spela 18 hål och gör 34 poäng så

 

får du 34 poäng (såklart =)

 

Väljer du att spela 9 hål och gör 19 poäng så

 

får du 19+18=37 poäng. 
Det kommer även att vara en eclectic

 

som löper över hela säsongen. 

Kostnaden för tävlingen är 30 :-

 

och 20:-

 

av dessa går till prisbordet för kvällen. 
Vinnaren tar allt och priserna är givetvis restaurangrelaterade!

 

Den resterande 10-kronan läggs i en pott och  går till vinnaren av eclecticdelen

 

av 
tävlingen.  Två

 

priser kommer att delas ut i "eclecticen",  en för bästa bruttoscore

 

och 
en för bästa nettoscore. Eclecticpriset

 

delas ut på

 

avslutningskvällen. 

Anmälan sker alltid till oss på

 

Terrassen på

 

fredagen, 
innan ni går ut, dock senast klockan 18.00. 

Avslutningen på

 

fredagsgolfen

 

är fredagen den 27:e augusti, med 
tävlingen  "Krögargolfen", en rolig tävling med efterföljande middag! 

Mer info om den kommer längre fram i sommar…

 

Varmt välkomna till en kul golfsommar och många sköna fredagskvällar hos oss på

 

Terrassen!Ta

 

med familjen: Från kl. 18.00 dukar vi alltid upp vår 
Tacobuffé

 

och vi har även alltid en á

 

la cartemeny, café

 

& bar!

 

/Helena & Tobias 
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