ERBIA startuje svou Golfovou Tour 2011 na Karlštejně
Golfový
club
ERBIA má
v
letošním
roce již
přes
1.200
svých
členů, a
proto
jsme se
rozhodli
uspořádat
pro naše
členy
velkou
golfovou
tour, kde
by se
mohli
setkávat
a
případně
si zahrát
se svými
přáteli a
známými.
Přihlášení
je proto
možné i
pro hráče
z jiných
golfových
klubů.

známý ale přesto nezapomenutelný pohled na hřiště Karlštejn
Turnaje naší tour se odehrávají na našich nejlepších mistrovských hřištích, jako je Karlštejn, Albatros,
Karlovy Vary, Y-Liberec, Mariánské Lázně, Slapy, Cihelny a Dýšina.
Zahajovací turnaj byl 10. května na Karlštejně. Na stovku našich golfistů čekalo jako vždy perfektně
připravené hřiště, téměř letní počasí, skvělá atmosféra a krásné ceny. Hned při registraci čekalo na hráče
příjemné překvapení, o které se postaraly společnosti Pilsner Urquell a Princ Emanuel Thurn und Taxis.
První společnost věnovala plechovku svého lahodného moku z plzeňského pivovaru a druhá společnost
věnovala novinku na našem trhu – Prosecco v plechovce. Takže i o "pitný režim" bylo v našem turnaji
postaráno .... Po turnaji si na své přišly hlavně dámy, které se zde mohly nechat nalíčit od vizážistek firmy
Estée Lauder, jednoho z partnerů naší Tour. Hlavním partnerem byla firma 4 Tax Consult našeho člena
pana Martina Fibicha. Tato společnost, zabývající se daňovým poradenství věnovala dárkové vouchery na
své služby v hodnotě 90 tisíc. Nechyběla ani firma JuCad se svými elektrickými vozíky, které si zájemci
mohli i zapůjčit do hry. Cen bylo mnoho i od dalších našich partnerů, a po turnaji se ještě losovala tombola
ze score card všech zúčastněných, jejíž výherce s námi jede v červnu na víkendový golfový zájezd do

luxusního wellness hotelu Dilly v Rakousku.
Výsledky turnaje:
Vítězové Brutto na rány : Pavel Pilip a Martina Mannová
Kat. 0 – 18 :
I.místo Husák František II. místo Pilip Pavel III. místo Dvořák Tomáš
Kat. 18,1 – 28 :
I.místo Melichar Patrik II. místo Kubka Petr III. místo Říha Miloš
Kat. 28,1 – 36 :
I.místo Kozler Pavel II. místo Behrová Monika III. místo Šoulák Zbyněk
Kat. 37 – 54 :
I.místo Baráková Marie II. místo Valenta Miroslav III. místo Kopecký Jiří
Blahopřejeme všem vítězům a těšíme se na setkání při našem příštím turnaji na Albatrosu.
Zájemci o přihlášení na turnaje naleznou přihlášky na www.erbiaopentour.cz.

Vítězové na rány
Martina Mannová a Pavel Pilip

nejdelší Drive
měla Monika Krištofová a Pavel Pilip

Šťastný výherce v tombole Martin Fibich

kat. 28,1 -36
zleva Kozler Pavel, Šoulák Zbyněk

Kat. 28,1 - 36
zleva Kubka Petr, Melichar Patrik, Říha Miloš

Kat. 37 - 54
zleva Kopecký Jiří, Baráková Marie, Valenta Miroslav

Nejblíže k jamce
zahráli Renata Lencová a Jan Nečas
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