
 

 
FIRMAGOLF MATCH PÅ TRACKMAN GOLFSIMULATORER 

 Invitation til FIRMASPORTENS VINTERGOLF 2020/21 
 

Turneringer for københavnske firmaer, deres ansatte, familier og gode venner. 

  
Københavns Firmasport har hermed fornøjelsen at indbyde til firmasportens golfturneringer, som afholdes 

tirsdage fra kl. 18.00-23.00 hos SIMGOLF i perioden november 2020 til marts 2021 hos SIMGOLF, 

Hvidkildevej 64, 2400 NV. 
  

Vi byder på 5 timers golf på verdens bedste baner. Der er præmier til dagens bedste spillere samt andre hyggelige 

tiltag, så dagens spil både bliver spændende og en sportslig oplevelse. Glæd jer over, at det ikke regner/blæser på 

banen, og der kun er 10 skridt til BAREN, hvor kaffemaskinen og velskænket fadøl er klar. Skal du et smut på toilettet, 

så slipper du for træer og buske. 

 

Single matcher afvikles over 13 runder, hvor kun resultatet fra de 5 spil, hvor du opnår flest matchpoint, medtages 

på resultatlisten for at finde de 40 golfere, som skal med i finalespillet d.30.marts 2021 med flotte sæsonpræmier til 

nr. 1-2-3 i dame- og herrerækken. 

PAR matcher er for kolleger, venner, familier spilles som makkerturnering over 6 runder. Det par, der har flest 

matchpoint efter deres 3 bedste runder, vinder sæsonpræmien.  
 

Alle starter i denne sæson med deres udendørs DGU HCP minus 20 %. Herefter reguleres golferne ned efter KFS HCP-

regler. 

 

Resultater og stillinger i Single- og PAR matcher vil i hele sæsonen ligge på http://www.kfs-simgolf.dk/index.asp 

 

De 10 simulatorer er nu trimmet og klar til vores vinterturnering. Læs om SIMGOLF på www.simgolf.dk 

Der finder du også en baneguide over sæsonens mange baner. https://trackmangolf.com/products/simulator#section5 

 

Deltagelse koster kr. 310,00 i matchfee dækkende baneleje og præmier. For de deltagere, som er/eller bliver VIP 

medlemmer hos SIMGOLF, koster deltagelsen kr. 250,00. Er det således, at du/I vil spille mange gange hos SIMGOLF, 

kan Københavns Firmasport kun anbefale et VIP-medlemskab, som købes hos SIMGOLF. 

 

Medsender vores sæsonprogram over spilledage og hvilke baner, som skal være rammen om Jeres golfaftner i de kolde 

vintermåneder. 
 

Du vil modtage vores invitationer/meddelelser om vintergolf på mails sæsonen igennem. Har du gode venner eller kolleger, 

som også vil være med på maillisten, så send deres mailadresse til poulerik@koebenhavnsfirmasport.dk. 

 

Har du spørgsmål kan Anne træffes på tlf. 22791304 og Poul-Erik på tlf.20773701  

Du kan læse om vores golfaktiviteter på www.koebenhavnsfirmasport.dk  
 

Med sportslig hilsen  

Anne og Poul-Erik Oppelstrup 

 
 

 

 

 

VEND - her har du golfdatoerne og hvilke af verdens bedste 

baner, du skal spille på. 

SIMGOLF I GRØNDAL MULTI CENTER 
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http://www.simgolf.dk/
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SINGLE MATCHER. 
Tirsdage fra kl. 18.00 – 23.00 

SPIL DATO        GOLFBANER 
NR.1 03-11 Quail Hollow Club 

NR.2 17-11 Hualalai Resort 

NR.3 24-11 HillCrest C.C. 

NR.4 08-12 Adare Manor 

NR.5      15-12 Fallmouth C.C. 

NR.6 19-01 Portland C.C. 

NR.7 26-01 Paris International G.C. 

NR.8 09-02 Hudson National 

NR.9 16-02 Wentworth West Course 

NR.10 02-03 Kettle Brook GC 

NR.11 09-03 Glen Abbey G.C. 

NR.12 16-03 Franklin Hills 

 

PAR MATCHER. 
Tirsdage fra kl. 18.00 – 23.00 

SPIL DATO         GOLFBANER 
NR.12. 10-11 Lahinch GC 

NR.13. 01-12 Black Desert Resort 

NR.14. 12-01 Timberline Golf Club 

NR.15. 02-02 Muirfield Village 

NR.17. 23-02 Club De Golf Chapultepec 

NR.18. 23-03 PGA National 

 

JULE OG NYTÅRSMATCH SAMT VINTERFINALEN 
Tirsdage fra kl. 18.00 – 23.00 

SPIL DATO            GOLFBANER 
NR.19. 22-12 Julematch på Real Valderama 

Masser af julegaver, gløgg og godter 

NR.20. 05-01 Nytårsmatch på Wilshire CC 
Champagne og Nytårshygge med lækkerier. 

NR.21. 30-03 Finalematch på Hillwood CC 
Præmier til de bedste damer/herrer efter vinterturneringen. 

 

SINGLE MATCHER    

PAR MATCHER    

JULE/NYTÅRS MATCH (er ikke tællende i sæsonresultatet) 
 

Turneringerne afvikles efter følgende program:  
Kl. 18.00 Mødes golferne for briefing.  

Kl. 18.05 Opvarmning 4 x 5 minutter  

Kl. 18.25 Starter spillet  

Kl. 22.30 Sluttes spillet med præmieoverrækkelse 

 

 


