
Scandic PGA Championship spelas i år den 29-31 augusti och ingår i LET Access Series som är undertouren 

till Ladies European Tour. 132 spelare från hela världen spelar om en prispott på minst 42.000€. 

Ta chansen att spela med någon av dessa dagen innan tävlingen drar igång! 

Hälften av lagen spelar en förmiddagsrunda och den andra hälften en eftermiddagsrunda.  

Program den 28 augusti 

Förmiddag:   Eftermiddag: 

06.30 Incheckning  10.00 Incheckning 

07.00 Frukost & Lagpresentation 10.30 Grillbuffé & Lagpresentation 

08.00 Kanonstart ProAm tävling 13:00 Kanonstart ProAm 

13.00 Grillbuffé  ca. 18.00 Bussresa till Scandic 

 

Kvällen avslutas med bankett & prisutdelning på Scandic Helsingborg Nord för alla tävlande. 

Det blir trerättersmiddag med underhållning.  

Samling på Scandic Helsingborg Nord kl 19.00 med en fördrink som väntar i entrén. 

Tävlingen spelas i fyrmannalag (tre amatörer och ett damproffs) där de två bästa poängresultaten per hål 

räknas och bildar lagscoren. Tävlingar i tävlingen med väldigt fina priser.  

Pris: 7500 kr per lag 

Ingår: Startkit, beachflagga med företagets logotyp som syns på anläggningen under tävlingsveckan och som får 

behållas efteråt, frukost (för förmiddagsspelarna), lunch, förtäring ute på banan och middag på Scandic 

Helsingborg Nord. Vi skänker dessutom 1000 kr per lag till stiftelsen Slag för hjältar.  

Anmäl dig och dina två medspelare redan idag genom att maila foretag@allerumgk.nu  

eller ring 042-931 51 / 0731-420586. 

OBS! Vänligen meddela eventuell matallergi och önskemål om spel på förmiddag eller eftermiddag. 

Först till kvarn gäller, antalet lag är begränsade till 40!  

Varmt välkommen! 

Vill du stanna på hotellet under natten? 

Scandic Helsingborg Nord 

erbjuder boende till väldigt bra pris hela veckan. 

Enkelrum: 950 kr per natt 

Dubbelrum: 1050 kr per natt 

Trippelrum: 1250 kr per natt 

 

 

Bussresor arrangeras till och från Scandic 

Helsingborg Nord för er som inte vill köra bil. 

Scandic till Allerum Golfklubb 06.00 & 09.30 

Allerum Golfklubb till Scandic 15.00 & 18.30 

 

mailto:foretag@allerumgk.nu
mailto:foretag@allerumgk.nu

