
 
 

Anmäl ett lag och var med och tävla om platserna till världsfinalen på exklusiva 

Paradis Beachcomber Golf Resort & Spa ***** på Mauritius. 

Resetouren är en populär lagtävling, som nu är inne på sitt femte år. Konceptet består av 10 
kvaltävlingar i Sverige, en Sverigefinal ”Resetouren Superday” i Stockholm, och en 
världsfinal på Mauritius.  
 

Spelformen är lagspel, 2-mannalag, greensome, minst 7 utslag vardera (med reservation för 

att det kan finnas tävlingar med undantag - om klubben önskar byta spelform). 

Temat för Resetouren är resor, golf, mat och dryck. Resetourens huvudpartners är: 

Beachcomber Resorts & Hotels, flygbolaget Emirates, Destination Gotland, Scandic Hotels, 

Puma, Cobra. 

Kanonstart, dvs vi tar endast in ett begränsat antal deltagare per tävling. Löpande 
information om tävlingsplatser och datum presenteras på Resetourens facebooksida. 
 
Resetouren består dels av en golftävling, men även av flera roliga ”tävlingar i tävlingen”. Vi 
arrangerar bl.a den mycket uppskattade aktiviteten som Emirates arrangerar på ett par fyra 
hål, där vinnarna kan vinna flygbiljetter om de landat sitt utslag i Dubai (ett stort utmärkt 
område), och sedan ”flyger” vidare med sitt andra slag direkt till någon av Emirates 
slutdestinationer på green (dvs sätter den direkt i något av de hål som vi borrat upp för 
dagen).  
 
Det kommer även att arrangeras en rolig ”hole-in-one-utmaning” där de deltagare som antar 
utmaningen (insats 100 kr/ person), kan vinna en resa för två personer till Paradis 
Beachcomber Golf Resort & Spa ***** på Mauritius, inklusive flyg med Emirates.  
 
Vinnande lag i varje deltävling kommer att vinna en biljett till Sverigefinalen; ”Resetouren 
Superday”, som äger rum den 5 oktober i Stockholm. The Superday består av en rolig 
heldag med golf och avslutande bankett. Prisbordet är fantastiskt, bland annat kommer flera 
lag att kvalificera sig till världsfinalen på Mauritius. 
 
Spelform: Lagtävling. 2-mannalag. Greensome. Minst 7 utslag vardera. Slaggolf. 
Max hcp: 32. EGA - exakt tävlingshandicap krävs.  
Åldersgräns: 20 år (yngre spelare kan delta om de spelar med förälder eller 
mor/farföräldrar).  
Tävlingsavgift: 250 kr/ spelare (ev tävlingsgreenfee tillkommer). I startavgiften ingår en kul 
tävling, startkit och ett fint prisbord med möjligheten att kvalificeras sig till världsfinalen på 
Paradis Beachcomber Golf Resort & Spa ***** på Mauritius 


