
Golf & Revy 2018

Et samarbejde mellem Breinholtgård Golfklub, Ugeavisen Esbjerg, EsbjergRevyen og Hotel Britannia.

Fredag den 7. september

Her er revyholdet
De fi re på scenen til EsbjergRevyen i Musikhuset Esbjerg 
er fra venstre Kasper Gattrup, Leif Fabricius,
Trine Gadeberg og bagerst Jan Svarrer.

En fi n dag på golfbanen 
og en stor aften til EsbjergRevyen i 

Musikhuset Esbjerg for kun 495 kroner!

Klokken 08.00 
Morgenmad og matchorientering i klubhuset. 
Samt - helt eksklusivt - underholdning ved skuespillere 
fra EsbjergRevyen.

Klokken 09.30
Gunstart til hyggelig holdmatch med gode golfvenner. 

Turneringsbetingelser
Der spilles 18 huller på Skoven - Sletten. 
Der spilles Stableford med fuld spillehandicap. 
Dog tildeles max. 36 slag.
Der spilles holdspil (Sokrates) i én række, hvor 
de 3 bedste scores på hvert hul er tællende.

Klokken 18.00
Spisning i Musikhusets foyer. 
Bemærk dørene åbner klokken 17.30.
Der er præmieoverrækkelse i forbindelse med 
middagen i Musikhusets foyer.

Klokken 20.00
EsbjergRevyen i Musikhusets Teatersal. 
Bemærk dørene åbnes klokken 19.30.

Det får man for pengene
Prisen dækker golfmatch og morgenmad i klubhuset. 
I Musikhuset dækker betalingen program, tre retters 
menu fra Hotel Britannia og en aften til EsbjergRevyen. 

PS: Ikke-medlemmer af Breinholtgård Golfklub kan 
deltage for 590 kroner.

Skal du have en ledsager med?
Det er muligt for golfdeltagere at købe ledsagerbilletter 
kun til revyarrangementet i Musikhuset. Pris for middag 
og revyforestilling er 525 kroner 

Tilmelding skal ske således:

Man kan tilmelde sig som 4-mands hold, par eller enkelt-
personer, par og enkeltpersoner sammensættes til hold af 
Turneringsledelsen. 
DGU nr. og navn på alle deltagere oplyses, endvidere skal 
DGU nr. på den, der overfører betalingen, oplyses. Hvis 
der ønskes ledsagerbilletter til middag og revy, skal 
antallet oplyses sammen med tilmeldingen.

Betaling
Betaling for spillere og evt. ledsagere skal overføres til 
konto nr. 8117 3238975. I meddelelse til modtager skal 
anføres GR + DGU nr.

OBS! Billetterne sælges efter princippet først-til-mølle. 
Sidste frist for tilmelding er 28. juli.

Program for hele dagen


