
Good Life Open 2019
– golftävlingen för alla som fyllt 55 år!
Succétävlingen Good Life Open arrangeras av Smart Senior, Eckerö Linjen, Vreta Kloster GK, Bro-Bålsta GK och 
Ålands GK. Om du spelar golf, tycker om att umgås med vänner och lära känna nya människor är detta något för dig! 
Tävlingen är öppen för alla som fyllt 55 år och spelas vid fyra tillfällen och avslutas med en stor final på Ålands GK. 
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ÅLAND  |  Ålands GK | Kungsbanan
36 lag kvalificerar sig till den stora finalen som spelas på vackra Kungs- 
banan på Ålands GK. Eckerö Linjen sponsrar finalen med båtresa, boende 
och middag. Vi bor på det fina hotellet Pommern där vi äter en god kvälls-
vickning.

Finalavgift: 450 kr per kvalificerat lag

I samband med Golf Plaisir golf-
vecka i början av april kommer 
kval till Good Life Opens final att 
ingå i resan. De sex bästa lagen 
kvalificerar sig till finalen i Åland.

SPANIEN  |  Fuerteventura

För mer information, priser etc se 
www.smartsenior.se/golfplaisir

Tävlingsdag: en dag under veckan

• greenfee för två personer
• god lunch för två personer
• ett års medlemskap i Smart Senior 
• prisbord
• finalspelvoucher för finalisterna. Finalen spelas 
 på Kungsbanan, Ålands GK 15–16 september. 

SPELFORMER:

• 2-mannalag, scramble i fyrboll
• Handicapreducering
• Öppen klass

För regler, gå in på 
www.goodlifeopen.se

www.goodlifeopen.se
Anmäl ert lag idag – ni anmäler laget på golf.se. Länkar till tävlingen hittar du på:

I tävlingsavgiften

ingår allt detta:

Sjätte året i rad

– boka idag!

NYHET!  
I år 2-manna scramble

FINALSPEL!
15-16

sep

27
juni

Annika Sörenstams hemma-
bana behöver nästan ingen 
närmare presentation. Generösa 
fairways och stora greener. 

STOCKHOLM  |  Bro-Bålsta GK

Kanonstart:  kl 08.30 
Tävlingsavgift:  995 kr per lag

22
augusti

Ingår i Old Members  
seniortävling på Bro Bålsta.

STOCKHOLM  |  Bro-Bålsta GK

Kanonstart:  kl 08.00 
Tävlingsavgift:  995 kr per lag
Hemmaspelare:  500 kr per lag
Hemmaspelare+gäst: 750 kr per lag

FRÅGOR?

Henrik Fritz-Crone | 070 588 64 65  
mail: hfc@smartsenior.se

Hans Svanberg | 073-052 58 84 
mail: hanssvanberg@tele2.se

Good Life Open 2019 arrangeras av Smart Senior i samarbete med:

Rabatter för 55 plus

19
juni

Banan som är lätt kuperad ligger 
i ett naturskönt böljande ekland-
skap med vattendrag och några  
små vackra dammar. 

LINKÖPING  |  Vreta Kloster GK

Kanonstart:  kl 08.30 
Tävlingsavgift:  900 kr per lag
Hemmaspelare:  500 kr per lag
Hemmaspelare+gäst: 700 kr per lag

FULLBOKAD


