
Vi spelar Blomman-Scramble 
för att hedra minnet av 

Jan “Blomman” Blomqvist.

Janne var med och startade Café Opera Golf 
1995. Han var en otrolig eldsjäl som med sin 
entusiasm och positiva attityd spred glädje och 
skratt kring oss alla. Vi saknar Blomman, som 
tragiskt lämnade oss i en olyckshändelse. 
Det är med golf som med cigarrer. I lag är 
upplevelsen mycket rikare; när njutningen är 
delad skrattar man både oftare och hjärtligare. 
Janne Blommans liv var som en god cigarr 
och det är i hans anda vi spelar Blomman-
Scramble. Låt high - five smattret fylla 
Arlandastad Golf den 13 maj. 

www.cafeoperagolf.com

Blomman Scramble
Arlandastad Golf fredagen 13 maj 2011

Café Opera Golf värnar om golfens traditionella matchspel.
Vi inbjuder till en spännande matchspelstävling 

som sträcker sig över hela golfsäsongen.
Var med och tävla om den åtråvärda titeln

Café Opera Golf
Matchplay 2011www.kopiering.nu



Viktigt!
Café Opera Golf’s tävlingar blir alltid fulltecknade.

Anmäl Dig i god tid!. För deltagande gäller alltid; först till kvarn...

Blomman Scramble
Arlandastad Golf fredagen 13 maj 2011

Kaffe/fralla 07:15-08:00
Samling/tävlingsinfo 08:00

KANONSTART 08.30
(Masters banan)

Tävlingsform: SCRAMBLE

Startavgift 800:-

Efter avslutad tävlingsrunda serveras buffé - lunch. 
Därefter prisutdelning

Anmälan görs på PG 6015029-9   GBronz co
Glöm inte skriva Ditt namn och hcp på anmälan

Anmälan är bindande.
De som är försent inne med sin anmälan kommer att kontaktas.

Café Opera Golf Matchplay Championship 2011

Årets mest spännande tävling!

Matcherna spelas över 18 hål, no slope, med sudden death.

Ex. Spelare A har hcp 5,4 spelare B hcp 13,6.
Spelare B erhåller då 9 slag mer än spelare A. 

Spelare B har då ett slag tillgodo på vart och ett av de 9 svåraste hålen 
(hålen med hcp 1 – 9)

OBS båda spelare tar kontakt för spel.
Efter avslutad match skall resultatet meddelas per omgående

på telefon: 0708-688109, Göran Bronz.

Segraren går vidare till nästa omgång.
Match som inte är färdigspelad före “sista speldatum” lottas.

Efter varje avslutad spelomgång skickas aktuellt
spelschema ut till kvarvarande tävlande.

Anmälan görs på PG 6015029-9  GBronz co
Startavgift 500:-

Glöm inte skriva Ditt namn och mobilnummer på anmälan

Viktigt!
Café Opera Golf’s tävlingar blir alltid fulltecknade.

Anmäl Dig i god tid!. För deltagande gäller alltid; först till kvarn...

(Deltog i vinnarlaget 2005...) (Aldrig vunnit Blomman Scramble...)

Välkomna
Göran Bronz                           Steffo Törnquist

(Oftast stopp vid 3:e omg) (Hitintills stopp vid semi...)

Välkomna
Göran Bronz                           Steffo Törnquist


