
    

Indbydelse til BITVA Golf 2022 

 

Fredag den 26. august 2022 er det igen tid til BITVAs traditionsrige golfturnering og kampen om pokal og 
mesterskab anno 2022. Professionelle som uøvede indbydes hermed til at deltage. 
 

Banen bliver i år Sct. Knuds Golfklub, Slipshavnsvej 16, 5800 Nyborg 
 

 
 

BITVAs golfturnering er for alle   
Med det sociale for øje arrangeres ”golf for sjov” for ikke-golfere. Pro’en tilrettelægger en turnering på 
Par 3 banen, og hvis tiden tillader det også en puttekonkurrence (maks. 12 spillere). For de øvede afvikles 
turneringen som Stableford med maks. 60 spillere. Der spilles ud fra maks. 36 slag på banen, valgfrit fra rød 
som gul tee. 

 
Dagens program:  
8.00    Morgenmad og registrering 
9.30    Uøvede/nye golfere afhentes og får instruktion på driving range og putting green 
10.00 Gunstart for øvede golfere 
10.00 Generel orientering om golfspillet og instruktion i den grundlæggende teknik for nye golfere. 
 Konkurrence på Pilebanen og evt. puttingkonkurrence 
14.30 Alle spillere er tilbage i klubhuset

Vi beder vejrguderne om godt vejr! Og så håber vi, at I som altid vil støtte op med gode sponsorpræmier. Vi 
sørger selvfølgelig for, at præmierne bliver ligeligt fordelt mellem øvede og uøvede. Vi skal have kåret årets 
BITVA-golfmester (begge rækker), og som altid er der præmier for tættest på flaget og længste drive – også i 
begge rækker.  
 

Alle præmier og kåringer foregår ved den afsluttende frokostbuffet i Café Sct. Knuds Golfklub. 
 

Tilmelding og deltagergebyr: 
Tilmeldingen er bindende, og deltagergebyret for de to første tilmeldte pr. firma er 325 kr. pr. person. 
Yderligere tilmeldinger koster 675 kr., men 450 kr. hvis man ikke deltager i den efterfølgende frokostbuffet. 
No-show-gebyr 625 kr. 
 

Vi håber på rigtig mange tilmeldte, da golf og socialt samvær går hånd i hånd. Skynd dig at tilmelde dig selv og 
én eller flere kollegaer! Tilmelding på BITVAs hjemmeside. 
 
Med venlig hilsen  
BITVAs golfudvalg 
 
Ole Kobberholm og Per O. Rasmussen 

Sct. Knuds Golfklub er indviet i 1954 og dermed 
en af Danmarks ældste baner. En del af den 

smukke og attraktive bane ligger direkte ud til 
Nyborg Fjord. Banen er en velplejet naturbane, 

som varierer og har spændende huller i 
skovområder og udfordrende huller langs 

fjorden, hvor vinden ofte er den værste 
modstander.  

 
Sct. Knuds Golfklub regnes som en af 

Danmarks 5-6 bedste baner. 

 

http://bitva.dk/
https://www.bitva.dk/arrangementer/

