
Torsdag 24 aug

 11:30 Möjlighet 
 –13:00  till inspel på Omberg  

Golf Resort. Bokas på  
tel 0144-121 61 och ange  
att du tillhör Måleriföretagen.  
Greenfee betalas på plats.

 19:00 Kamratmiddag

Fredag 25 aug

 07:30 Registrering och uppvärmning

 08:30  Samling och genomgång  
av tävling

 09:00 Kanonstart

 15:00  Lunch och prisutdelning  
i klubbhuset

 16:00 Senast avslut

Välkommen att spela årets golftävling på Östergötlands bästa golfbana med de bästa 
branschkollegorna! En spännande och otroligt vacker bana med Vättern och Ombergs 
mystik och kultur som känns tydligt. Vi bor och äter bra och bekvämt på hotellet intill 
banan så vi kan utnyttja tiden till fullo som vi har på anläggningen. 

Tävlingsform
Som föregående år spelar vi bästboll i lag där de två bästa scorerna räknas per hål. På 
detta sätt kämpar ni tillsammans i er boll och vinner som ett lag. Pris kommer även att 
delas ut till de tre bästa individuella scorerna och givetvis korar vi även bästa regionen. 
Region Stockholm fick behålla vandringspriset förra året, är det kanske dags för en ny 
region att ta över den fina pokalen i år?

Gemenskap
De viktigaste delarna i Måleriföretagen Masters och i sporten golf är gemenskapen, 
så självklart bjuder vi in till en kamratmiddag kvällen innan tävlingen. 

Kostnad och anmälan
Kostnad för deltagande är 2 495 kr som faktureras företaget. I priset inkluderas kamrat-
middag, boende i dubbelrum med frukost, tävlingströja, startkit, golftävling samt lunch 
och som vanligt ett fint prisbord. Enkelrumstillägg 300 kr. 

Önskar du endast delta på tävlingen är kostnaden 1 495 kr

Sista anmälningsdag är 2 juni. Anmälan sker via www.maleriforetagen.se/golf 

Frågor
Varmt välkommen att kontakta Elvira Nilsson, elvira.nilsson@maleriforetagen.se alt 
070-549 28 88 om du har några frågor kring arrangemanget!
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Måleriföretagen Masters 
24–25 augusti 2017
Måleriföretagen i samarbete med Alcro 
välkomnar alla medlemmar till golftävlingen 
som i år hålls på Omberg Golf Resort!

Stolt sponsor av 
Måleriföretagen Masters



Måleriföretaget AB
Förnamn Efternamn 
Målargatan 7
123 45 Staden

Porto
betalt

OMBERG GOLF RESORT, ÖDESHÖG
24–25 AUGUSTI 2017


