
Tävlingsinformation 

Varmt välkomna till ÖFGs sponsorgolf 2020: Road to Black Mountain! 

 
Med start under juli 2020, arrangerar vi en gång i veckan en 9 håls poängbogey för 
våra sponsorer. Det kommer vara spritt mellan förmiddag och eftermiddag, första nio 
och sista nio, samt olika dagar i veckan. Syftet är att skapa förutsättningar för att så 
många som möjligt ska kunna vara med. 

Tävlingen sträcker sig över hela säsongen (uppehåll under tävlingsveckan) och du 
räknar ihop de fyra bästa resultaten som du producerar under dessa veckor 
tävlingarna har gått av stapeln. 

Vinnaren kommer att presenteras på avslutningstävlingen i september.Första 
pris: en vecka för två personer på Black Mountain Golf Club i Hua Hin, Thailand 
Andra pris: Två biljetter till Stadium Course på Bro Hof 
Tredje pris: ÖFG bag från Titleist 

Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. 

I första priset ingår EJ resan till och från Black Mountain. Det är sju nätter och 12 
greenfee (2 personer 6 dagar) golfibl & caddieavgift som ingår i priset. 
Det finns vissa blackout-perioder under extrem högsäsong. På Black Mountain. 
 
Med reservation för ändringar av datum och tid. 

Regler: 
1. Varje sponsor får ställa upp med lika många deltagare som den har i sitt avtal. (Ej 
samma som sponsorbrickor) Det går att byta spelare under säsongen men priserna 
är personliga och tillfaller den som har bäst resultat sett över fyra omgångar. 

2. Det måste meddelas Receptionen vilka spelare (inklusive golf-id) som ska vara 
med i sponsortävlingen. Ni anmäler er till  respektive tävling via receptionen på 
info@ofg.nu Det går bra att anmäla sig till fler tävlingar i rad om så önskas, då 
behövs vilka datum man önskar att spela vara med. 

 

 

 



Spelschema 2020.  

Speldatum                                              Starthål                              Förstastart 
2020-07-03                                             1                                         16:00 
2020-07-10                                             10                                       07:00            
2020-07-15                                             1                                         16:00 
2020-07-31                                             10                                       07:00 
2020-08-05                                             1                                         16:00 
2020-08-14                                             10                                       07:00 
2020-08-19                                             1                                         16:00 
2020-08-21                                             10                                       07:00 
2020-08-26                                             1                                         16:00 
2020-09-03                                             10                                       07:00 
2020-09-07                                             1                                         16:00 
2020-09-11                                             10                                       07:00            
 

Tidigare vinnare av tävlingen. 

Christer Lindegren vinnare av första Road to Black Mountain 2018. Läs intervjun 
genom att klicka på bilden. 

Christer till höger 

https://niki.a.vaia.cloud/wp-content/uploads/christer-lindegren-vinnare-av-forsta-road-to.pdf


Jan Geijer vinnare av 2019 års tävling, Road to Black Mountain! Läs intervjun genom 
att klicka på bilden. 

Jan till höger. 

 

https://niki.a.vaia.cloud/wp-content/uploads/vinnare-av-road-to-black-mountain-2019-jan.pdf

