Ljusdal Masters 2018
Natten till 1 april öppnas det för att anmäla sig till årets golffest på Ljusdals GK.
Det är nu enbart 26 dagar kvar tills vi släpper anmälningslistan för Ljusdals Masters 2018.
Efter 3 fina år med Memira Open med Memira som huvudsponsor så byter vi nu till Ljusdal Masters.
Men nu går tåget vidare, snön ligger meterdjup på golfbanan, men det betyder inte att vi ligger på
latsidan och väntar in våren. Vi har sedan vi avslutade fjolårets tävling jobbat stenhårt för att ha allt på
plats till den 1 april då vi öppnar tävlingen för anmälan.
Lite info om LJUSDAL MASTERS 2018


Start från hål 1 – 10: Vi fortsätter med att ha två startblock, detta för att vi ska kunna ge er
den service vi vill leverera. Detta, som blev uppskattat förra året, innebär ett snabbare spel,
mindre väntan och får resultat på ett enklare och snabbare sätt. Vi återinför cut efter tre dagar
både i singelspel och lagspel.



Lagtävlingen: Vinnande lag i tävlingen spelar final våren 2019. Som lagspelare har man två
chanser att ta sig vidare till finalspel på lördagen och att gå till final våren 2019.
Spelare som är med i ett lag som går vidare till lördagens spel men inte klarat cut i sitt
singelspel, kommer att få spela för sitt lag på lördag, samt spela om lördagens dagspriser.



Prisbord: Med våra dagssponsorer så kommer vi att satsa på att ha ett fint prisbord alla dagar.
Det betyder att vi kommer att ha flera pristagare under denna vecka utöver de nio finalister
som spelar finalen 2019.



Tävling i tävlingen: Under varje dag kommer det att bli flera olika små tävlingar. Detta är för
att ge spelet extra krydda och tävlingsnerv. HIO pris kommer att finnas, kan även bli något
extra men vi återkommer med det. (lite hemligheter få vi ha)



Mat och underhållning: Planeras tillsammans med Golfrestaurangen för att få en meny som
vi vet håller hög klass samt musikunderhållning på kvällarna. Detta gäller även den stora
banketten på lördagen som vi har på Golfrestaurangen.

Vi kommer att ge er information hur veckan kommer att se ut i form av dagssponsor per dag och vilka
små tävlingar som gäller, samt restaurangens schema och meny under veckan.
Det är alla ni som gör att tävlingen är den fest som det har blivit och det är vi evigt tacksam för. Vårt
jobb är att utveckla och ge er den tävling som tilltalar er samt att den är en samlingspunkt för att
träffas och spela golf.
VÅGAR NI MISSA DETTA!?
GLÖM INTE natten till 1 april - det är inte ett aprilskämt. Då släpps anmälningarna kl 00:00
Med vänlig hälsning
Christer Dahlberg
H P Andersson

