
Hej alla Sponsorer och Partners!

Först och främst vill vi passa på att tacka er alla för att ni är med och gör denna tävling möjlig att 
genomföra detta konstiga år med Corona.

Här nedan kommer info kring dagarna:

Torsdag 13/8 mellan 16.00 och 21.00 har hålsponsorer tillgång till att smycka ut hålen med er reklam 
och allt annat som ni vill sätta upp. Glenn, Martin, Stefan och personal ifrån Onsjö kommer att vara 
behjälpliga under denna tid. Då banan är öppen för spel så uppmanar vi er att visa respekt för de som 
är ute och spelar. 

Fredag 14/8 Vi kommer i år att starta ifrån hål 10 då vi inte får ha shotgun start eller annan typ av 
dubbelstart p.g.a. restriktioner från svenska golfförbundet och folkhälsomyndigheten. Efter att sista 
bollen passerat ert hål så ska tee ska städas ifrån skräp och sopor Skräp och sopor ska slängas i 
containern bakom kansli och shop.

VIKTIGT:

Hålltiderna på torsdag och fredag:

För att vi ska kunna få till lottningen så ber vi er att mejla namn och golf-id på de personer som kommer 
att representera ert företag på tävlingen senast fredag 2020-08-07 till martin@alvsvingen.se

Tänk på att det bara är ni själva som sätter begränsningen på vad ni vill och kan göra på ert hål. Vi 
uppmuntrar till att ni har någon form av aktivitet på ert hål och gärna med något litet pris till vinnaren. 
Eller varför inte ordna en tävling där man hjälper till att dra in ännu mer pengar till barncancerfonden.

Till er som är hålsponsorer: Tänk på att de är för Barncancerfonden vi gör skillnad med denna 
golftävling. Energi och tilltugg är alltid uppskattat för spelarna.

Vi finns alltid på följande nummer vid eventuella frågor och funderingar:

Martin 0723-324425

Glenn 0705-734030

Stefan 0702-809394

Nedan så har ni det brevet som gått ut till alla spelare som vi ber er att noga läsa igenom då det även är 
för er om vad som gäller under fredagen den 14/8.

Tack ännu en gång och nu gör vi det bästa vi kan under rådande omständigheter.


