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  Måndag, tävlings ledare: Therese Johansson 
 Inspelningstävling – singelspel ingår 

i PPGK order of merit. 
 Sponsor; Perstorps AB 
 Hankes Raka kl 19 Från Tee 15 till 

Green 18 på minsta antal slag! 
 Golfrestaurangen har öppet tills 

gästerna gått hem, dock längst till 21.  

 Onsdag, tävlings ledare: Mathias Olofsson 

 Probe’s Open – singelspel  
(=Shoot out-kval) ingår även i PPGK 
order of merit 
Sponsor; Probe Solution 

 Max Shoot out final ca 19.30 
Sponsor; Max Matthiessen 

 Puttkval kl 12-18 

 Golfrestaurangen serverar Högrevs 
Burgare o har öppet tills gästerna gått 
hem, dock längst till 21. 

 Fredag, tävlings ledare: Göran Långström 

 Kemira Slaget – parspel, 4-boll 
bästboll 

Sponsor; Kemira 
 Live Musik John Tiger könd  
 från X-Factor  
 Puttkval kl 12-18  

 Putt-final kl 18 

 Grill-buffé på krogen kl 18. OBS! 
Anmäl ditt deltagande!  

Perstorpsveckan! 
Tisdag, tävlings ledare: Emil Larsson 

 Framtiden - Parspel Greensome  
Sponsor; Perstorps Framtid 
Extra tävling green träff på hål 14! 
inkomsterna går till Cancerfonden? 

 Matchspel ett kort hål – kvalspel  
 kl 12-18,00. Final ca kl 18,30  
 Golfrestaurangen Serverar Räk Frosa 

och har öppet tills gästerna gått hem, 
dock längst till 21. OBS! Föranmälan 
krävs! 

 Torsdag, tävlings ledare: FM Roger Moberg 

Hela Dagen – Förmiddagen 18 hål 
dold Bästboll,  Eftermiddagen 18 hål 
Foursome, Det går att anmäla sig till 
att bara spela 18 hål dold bästboll 
som separat tävling. gemensam 
prisutdelning efter 36 håls tävlingen. 
Sponsor; Firma Långström 

 Golfrestaurangen har öppet tills 
gästerna gått hem, dock längst till 21. 
Lördag, tävlings ledare: Horst Brötzner 

 Avslutningstävling – parspel 
Texas Scramble 
Sponsor; Peneton 
 

 Avsluta med något gott i 
restaurangen!!!! 

Om alla deltager med en god 
tävlingsanda och ett glatt 
humör, så får vi en fantastisk 
vecka! 

 

       Äntligen v.30!!! 
       Boka in 25-30/7  


