Golf 2019 FSR – danske revisorer

Vil du være Danmarks bedste revisor til golf
Indledende runde fredag den 24. maj 2019 hos Sct.
Knuds Golfbane, 5800 Nyborg.
Finalen afvikles fredag den 16. august 2019 hos Henne
Golfklub, afslutning/spisning på Nymindegab Kro.
I år er det 23. år, der afholdes Revisor Golfmatch.
Såvel indehavere, ansatte, sponsorer og samarbejdspartnere kan deltage også i finalen. Sæt dit eget hold.
Det er alene medlemmer af FSR, danske revisorer og disses ansatte, der går videre til finalen og spiller om titlen,
Danmarks bedste revisor til golf.
Indledende runde
Vi spiller alle stableford i flere rækker: revisor-, gæste- og
sponsorrække.
Ægtefæller, der ikke er ansat i virksomheden, deltager i
sponsor-/gæsterækken.
Der er mulighed for at danne eget hold - og det gør flere.
Præmier
Der er fine præmier – alt som vi plejer, sidste år for over
66.000 kr. til begge runder.

All inn, der dækker match- og greenfee, bolde til Driving Range, morgenkaffe, forfriskninger, øl/sodavand når
scorekort er afleveret + frokost m.v.
Kvalifikation til finalen
Revisorerne spiller i egen række. Efter matchen inddeles
revisorerne internt efter handicap i fire rækker, der endelig fastlægges efter antal spillere. De fem bedste i hver
række fra den indledende runde, kvalificerer sig til finalen.
Tilmelding
Deltagergebyr indbetales på konto 7656 1914102.
Bindende tilmelding kun via e-mail: jcl@beierholm.dk
Dagens program
Kl. 08.00 Gratis bolde
Kl. 08.45 Morgenkaffe, Info og velkomstpose
Kl. 09.45 Gunstart
Kl. 11.00 Forfriskning på banen
(sandwich/frugt/slik/banevand)
Kl. 15.15 Frokostbuffet - cirka
Kl. 16.00 Præmieoverrækkelse

Deltagergebyr indledende runde
Eget hold = 3.000 kr.
Enkelt spiller = 770 kr.

HOLDNAVN:
		
		
		
		
Spiller 1
Spiller 2
Spiller 3
Spiller 4
Eksempel

VIGTIGT
Navn og handicap
Hjemmeklub
DGU			
Nummer			
+ klub			

Anfør hvilken række
1. Medlem af FSR
2. Sponsor- eller
3. Gæsterække

66-1193

1. Medlem af FSR

Jesper Clausen

Hold fee overføres straks med
Hold á 3.000 kr. =
Kommer du alene er prisen
á 770 kr.
=
Al betaling sker til konto 7656 1914102.

Øvrige oplysninger
Der er startpakke + gratis bolde til Driving range – automat er åben.
Finalen
I den indledende runde spiller vi om retten til at deltage i
finalen fredag den 16. august 2019.
HUSK ALLE KAN DELTAGE, der opkræves senere et deltagergebyr til finalen.
Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål kontakt venligst revisor Jesper
Clausen, Kirkevej 4, DK 6960 Hvide Sande,
Mobil 2142 8522 eller bedst på mail til jcl@beierholm.dk
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Henne Golfklub

Firmanavn:
Adresse:
Telefon:
Mail:
FSR medlemsnummer:
Overnatning i maj – bestilles bedst på:
Hotel Nyborg Strand, tlf. 6531 3111 eller
Hotel Troense, tlf. 6222 5412. Sig det er FSR Golfmatch
Overnatning i august – bestilles bedst på:
Nymindegab Kro, tlf. 7528 9211
Sig det er FSR Golfmatch
Ret til ændringer forbeholdes.
Med golf hilsen
Det selvbestaltede golfudvalg
Beierholm, Hvide Sande
Claus Bredvig
Jesper Clausen
Statsaut. revisor
Registreret revisor

