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Race to Bro Hof Slott 2023
• Fyra kvaltävlingar på UGK.

• Tvåmannalag där du som företagsmedlem själv väljer partner. 
 Fritt byte av partner till varje tävling.

• Vinnarlaget i varje kvaltävling får en plats till finalspelet på Bro Hof Slott                                         
i slutet av september.

• Första pris är varsin Breitling Endurance Pro från Bergströms Ur,

• Alla finalister är garanterade pris, som också är mycket fina!

• Anmälningsavgift* är 1 500kr per lag. Inkluderar 4 st kvaltävlingar med lunch                            
och prisbord för 2 personer.

• Man kan anmäla fler lag från sitt företag
 *Skyltsponsorer får delta med 1 lag utan kostnad.



För medlemmar i UGK Business Club
Race to Bro Hof Träning Övrigt
• Onsdag 10 maj. Start från 11:30  Morgonträning tisdagar Jobbar med att få till
 två tee 8.00-10.00 en resa för hösten
• Torsdag 25 maj. Start från 8:00 • 25 april 2023 och ev. våren 2024
• Tisdag 13 juni. Löpande start • 2 maj
 från 13:00 • 9 maj Avslutningsmiddag 
• Fredag 11 augusti. Löpande start  • 16 maj kommer också arrangeras
 från 11:00 • 15 augustil i oktober.
   • 22 augusti
   • 29 augusti

   Eftermiddagstäning onsdagar      
  17.00-18.30

   • 26 april
  • 3 maj
  • 17 maj
   • 16 augusti

Vill ni sponsra vår 
idrottsverksamhet?

Genom att köpa exponering på klubben så är ni med och bidrar till klubbens 
idrottsverksamhet. 

Vi säljer skyltplats från 5 000kr.  

Under 2023 arrangeras en Ladies European Access tour på Upsala GK. I sam-
band med detta så säljer vi ProAm lag. Och även sponsorpaket för tävlingen. 
 Mer information kommer.



Business Club 2023
Paket A: företagsmedlemskap motsvarande 7-dagarsmedlem 
Paket B: 20st greenfee-checkar till Stora
Inkluderat: 

10 Greenfee på Stora banan
10 Greenfee på Mellan- och Lilla banan  
1 000 rangebollar 
12 träningstillfällen med macka och kaffe 
1 avslutningsmiddag 
BC-förtur tidsbokning: tisdagar 12.30-13:30 samt fredagar 08:30-09:50 
Fritt spel med 2 gäster på Lilla banan/Pay&Play 
Kostnadsfri utprovning eller 25 min klubbkonsultation 

Kostnadsfritt lån av klubbens konferenslokal 
Totalt värde 35 000kr 



Anmälan & kontakt
Marcus Eidelöf 
076- 133 11 80

marcus.eidelof@upsalagk.se


