
 

 

           

     
 

Indbydelse til BITVAs golfturnering 2020, fredag den 28. august 2020 
 
Som allerede annonceret på BITVAs hjemmeside afholder BITVA den traditionelle golfturnering fre-
dag den 28. august 2020 og vi indbyder hermed såvel ”professionelle” som ”uøvede” til at deltage i 
kampen om pokal- og mesterskabet 2020. 
 

Vi har valgt igen at lægge mesterskabet på Fyn, som centralt i Danmark giver alle deltagere ca. lige 
langt at køre og håber, at dette kan bringe antallet af tilmeldinger i vejret. 
 

Valget er faldet på Langesø Golf Club lige uden for Odense 
 

Address: Langesøvej 139, 5462 Morud 
Telefon: 2016 4881 
Læs mere her 
 

BITVAs golfturnering er for alle (både gode/mindre gode/øvede/helt nye golfere 
Så helt i tråd med det sociale sigte arrangeres ”golf for sjov” for ikke golfere med maksimalt 12 
spillere. 
 

For de øvede afvikles turneringen som Stableford med gunstart kl. 10.00 bagud med maksimum 60 
spillere på stor bane. Der spilles ud fra max. 36 slag på banen, valgfrit fra rød som gul tee. 
 

Tilmelding og deltagergebyr  
Deltagergebyret for de to første tilmeldte pr. virksomhed er kr. 250,00 pr. person.  
 

Prisen for yderligere tilmeldinger er kr. 650,00 + moms. Deltager man ikke i den efterfølgende fro-
kostbuffet, er prisen kr. 395,00 + moms. Tilmeldingen er bindende og der er et no-show-gebyr kr. 
500,00. 
Tilmelding på BITVAs hjemmeside 

http://bitva.dk/
https://www.bitva.dk/arrangementer/
https://www.google.dk/search?safe=active&q=langes%C3%B8+golf+address&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEnLyiqsKNSSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixexiuYk5qWnFh_eoZCen5OmABUHALVKJqpGAAAA&ludocid=6922467585507162615&sa=X&ved=2ahUKEwiSlaXX4JzqAhXWQxUIHfbEBdYQ6BMwGHoECBMQAg
https://www.google.dk/search?safe=active&q=langes%C3%B8+golf+phone&ludocid=6922467585507162615&sa=X&ved=2ahUKEwiSlaXX4JzqAhXWQxUIHfbEBdYQ6BMwGXoECBMQBQ
http://langesoegolf.dk/index.html
https://www.bitva.dk/arrangementer/


 

 

 
Program for øvede golfspillere 
8.30 – 9.30  Morgenmad* og registrering og udlevering af scorekort, sandwich, vand og frie bolde 

på drivingrange 
10.00 –         Gunstart 
14.30           Alle spillere forventes at være tilbage i klubhuset og der serveres frokost* 
  
Program for uøvede/nye golfere 
8.30 – 9.30  Morgenmad* og registrering 
9.30 –           Pro’en henter deltager og sørger for instruktion på Drivning Range og puttinggren 
10.00 –         Pro`en giver generel orientering om golf spillet og instruktion i den grundlæggende 

 teknik, greb, chip og put. Efterfølgende arrangeres en konkurrence på Pilebanen 
 samt evt. en konkurrence i putting   

14.30            Alle spillere forventes at være tilbage i klubhuset og der serveres frokost* 
 

Der afsluttes med en fælles buffet i Langesøs Golfklubs restaurant eller på terrassen, hvis vejret 
tillader det.  
 

*Giv venligt besked på om der ønskes morgenmad og frokost ved tilmelding 
 
I forbindelse med frokosten kåres årets BITVA-golfmester i begge rækker med overrækkelse af po-
kaler og præmier. Præmierne vil, som altid, være ligeligt fordelt mellem golfere og ikke-golfere, og 
der er præmier for tættest på flaget samt længste drive i begge rækker. Præmielisten forventes ikke 
at være helt på samme niveau som i 2019 pga. Coronakrisen, men det sociale samvær er jo også det 
helt centrale. 
 
Det er vores forventninger, at rigtig mange BITVA-medlemmer støtter op om mesterskabet og som 
altid lover arrangementskomiteen godt vejr, så der er absolut ingen grund til ikke at tilmelde sig selv 
og en eller flere kolleger og dermed lade golf og socialt samvær går hånd i hånd til hyggelig kollegial 
dag på golfbanen ved Langesø. 
 
 

 
 

Med venlig hilsen 
BITVAs golfudvalg 

 

Ole Kobberholm og Per O. Rasmussen 
 

http://bitva.dk/

