FÖRETAGSGOLF PÅ SIGTUNA GOLFKLUBB

Låt oss ta hand om Er företagsgolf!
Vi skräddarsyr, efter Era önskemål, en heldag i golfens tecken för såväl golfande som icke golfande medarbetare och
kunder.
Slå oss bara en signal så diskuterar vi upplägget efter Era önskemål.
Nedan ett litet axplock av vad vi har att erbjuda. Priserna avser rullande start från tee 1, men givetvis offererar vi
gärna även kanonstart för upp till 120 deltagare.
ARRANGEMANG/SERVICE

XXXL

XL
X



Planeringshjälp av oss som erfaren arrangör av företagsgolf.

X



Du och en medarbetare är välkommen att testa banan och anläggningen före speldag.,
dagens lunch ingår.

X



Välkomstpaket med banguide, rangebollar, greenlagare samt en påse peggar.

X



Kvalitetsgaranti: Att alla ytor är klippta på morgonen, alla bunkrar krattade, att ingen
green är nydressad. (med reservation för väder)

X

X



20% rabatt på all golfutrustning/kläder (utom varor med nedsatt pris) i shopen till spelande kunder/medarbetare och för köp till prisbord. Har vi Din budget och antal priser, plockar ihop ett förslag till prisbord.

X

X



Regnförsäkring: Vid ihållande regn (minimum 90 min) erhåller varje spelande gäst en
gratis greenfeecheck.

X

X



Golfbil för tävlingsansvarig utrustad med förfriskningar. (förfriskningar beställs och
debiteras separat)

X



Lottning, startlista, färdigprintade scorekort, inmatning av scorer, resultatlista.

X



Arr av närmast hål, longest drive, hidden holes eller annat tävlingsmoment.

X



Frukost, lunch samt tillgång till klubbrummet för prisutdelning mm.

X

Min 12 personer, pris per person, exkl. moms

795 kr

X

495 kr

KRINGARRANGEMANG - OFFERERAS SEPARAT
Middag, ”kiosklista”. Vid gemensam sittning finns möjlighet till att förbeställa menu.
Clinic med golfpro.
Rundvandring på historiska Venngarn slott eller Sigtuna stad – Sveriges äldsta nu levande
stad
Arrangemang inkl. övernattning på något av våra samarbetshotell.
Golf med vår golfpro för nybörjare på vår korthålsbana - för de som ej börjat spela men vill
pröva på.
Transfer Arlanda

Sigtuna Golfklubb

Norra Vibyvägen 187

193 91 Sigtuna

08-592 540 12

info@sigtunagk.se

www.sgtunagk.se

