
 

 

 

 

 

 

 

Var AKTIV och NJUT av att spela golf och affärsnätverka med företagsledare och 

beslutsfattare inom bygg- och fastighetsbranschen på Stockholms BÄSTA golfbanor. 

Bro Hof – Ullna – Öster by Stenson – Arlanda Masters – Kungl. Drottningholm m.fl. 

8st onsdagseftermiddagar under den soliga våren 2022. 

Från den 27 april till den 15 juni. Middag med prisutdelning torsdag 16juni. 

Vinn hälsa, affärsrelationer, goda exklusiva viner 

 och en resa till ett soligt golfresmål i höst! 

  

Spelvilllkor/regler 
18håls poängbogey med hcp (max 36). 

Vinnaren varje vecka får 25p, 2:an 22p, 3:an 20p, 4:an 18p, 5:an 17p, 6:an 16p osv. 

 De fyra bästa individuella poängen under touren räknas med i totalen. 

Varje vecka också lagtävling – poängbogey bästboll / de två bästa resultaten per hål. 

Prisbordet  
1:a pris är golfresa värde 12 500kr (inkl moms) till soligt golfresmål under hösten 

Övriga tourdeltagare erbjuds följa med till självkostnadspris. 

Varje vecka – exklusiva viner för dagens längsta drive, närmast flagg och vinnare! 

Kostnader & villkor 
Affärsnätverkskostnad (faktureras ditt företag), 14 000kr exkl moms.  

Då ingår: 8st greenfee, dagens lunch ex dryck, vagnar, banguide samt priser. 

Wildcards (enstaka speltillfällen i mån av plats) kommer kosta 1950kr/st exkl moms. 

 

Läs mer om Stockholms Bästa och anmäl dig 

 (scanna QR-koden) alt. besök 

www.aktivtnjutbart.se/bgt 

Arrangör/kontakt:  

Johan Rosendahl - 070-715 67 41 - johan.rosendahl@k-bygg.se

 

Preliminärt TOUR SCHEMA på Stockholms BÄSTA: 

v.17 – ons 27 april – Bro Hof Stadium Course 

v.18 – ons 4 maj – Österåker – Öster by Stenson 

v.19 – ons 11 maj – Arlandastads GK – Mastersbanan 

v.20 – ons 18 maj – Kungliga Drottningholms GK 

v.21 – ons 25 maj – Vakant/ej klart 

v.22 – ons 1 juni – Vakant/ej klart 

v.23 – ons 8 juni – Ullna Golf & Country Club 

v.24 – ons 15 juni – FINAL – Bro Hof Castle Course 

v.24 – tor 16 juni – FINALFEST – Stockholm City 

 

http://www.aktivtnjutbart.se/bgt

