
 
PROGRAM 

Måndag 22 juli 
 

Lailas Cup, sponsrad av Laila Ohlsson 

 Singelspel. Slaggolf i 3 klasser 

Gemensam start 9:00  

Ålderstee damer + 70 år och herrar + 75 år 

Spel för juniorer från 13 år 

Laila bjuder på lunch efter spelet 

 

På eftermiddag klockan 17 arrangeras 9-håls  

”Faddergolfens scramble”  

lättsam  tävling med korvgrillning  

 

Tisdag 23 juli 
Golfresan on Tour 

2-manna -Texasscramble 

Löpande start från klockan 9:00 

Spelare från 18 år eller 

Juniorer från 13 år i lag med målsman  

Damer spel från röd tee, herrar spel från gul tee 

 

Onsdag 24 juli 
Singeljakten sponsrad av Ohlssons Basar och Team 

Sportia 

Singelspel, slaggolf, 2 klasser damer och herrar 

Löpande start från klockan 9:00 

Ålderstee damer + 70 år och herrar + 75 år 

Spel för juniorer från 13 år 

  

Torsdag 25 juli 
Restaurangslaget sponsrad av flera restauratörer i 

närområdet. 

Till förmån för juniorverksamheten 

Bästboll 2-manna gemensam start klockan 9:00 

Ålderstee damer + 70 år och herrar + 75 år 

Spel för juniorer från 13 år 

Arrangör är Juniorkommittén 

Första pris middag för 6 personer som lagas hemma 

av en välkänd kock från trakten 

 

 

 

Fredag 26 juli 
 

Michelsens Masters sponsrad av Michelsens Bil 

Drop out Scramble 4-mannalag 

Gemensam start klockan 9:00 

Spel för juniorer från 13 år  
Damer spel från röd tee, herrar spel från gul tee 

 

 

Fredag kväll 
Avslutningsfest med grillbuffé och underhållning  

på golfrestaurangen. 

Puttningsfinal klockan 18:00 

Grillbuffé klockan 18:30 

 

Under veckan 22 – 26 juli: 
 

Puttningstävling pågår under hela veckan kvalificering varje 

dag, final på fredagen 

Order of Merit  

Lottförsäljning till förmån för föräldraverksamheten           

mot narkotika 

Demo på rangen, mm 

 

Restaurangen erbjuder Golfvecka-meny, After Golf och annat 

trevligt under veckan 

 

 

 

 

TÄVLINGSINFORMATION 
 

För samtliga tävlingar under veckan krävs ETH 

Exakt Tävlingshandicap. förutom ”Faddergolfens 

scramble”  

 

Tävlingsavgifter: 

Måndag, onsdag torsdag och fredag 100 kr / 

spelare, juniorer 50 kr/ spelare. 

Faddergolfen 20 kr/spelare. 

Golfresan on Tour 250 kr/spelare 

Tävlingsgreenfee 250 kr för seniorer och 100 

kronor för juniorer 

 

 

 

Anmäl dig på Min Golf eller kontakta kansliet 

Ystad GK. 

Tävlingsavgifter och ev. greenfee betalas 

helst on-line vid anmälan. 

Du kan även använda Swish. 

ange tävling och golf-id.  

Swish nr: 123 281 1362 .  

 

För mer info: www.ystadgk.se 

 

 

 

http://www.ystadgk.se/


      Tävlingssponsorer 

 

 

  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YSTAD GOLFKLUBB 

 

Långrevsvägen 

 271 71 Nybrostrand 

 

Tel. 0411 550 350 

 

info@ystadgk.se 

 

 

www.ystadgk.se 

 

 

 

YSTAD GK och 

Sponsorer  

hälsar  

medlemmar och gäster 

Välkomna till 

 

 GOLFVECKA 

22 - 26 juli 2019 

 

Tävlingar, aktiviteter och 

festligheter 

för alla kategorier golfare 

 

 

Laila Ohlsson 

Golfrestaurangen Ystad GK 
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