Slaget för det Goda 2018
20 maj – 26 maj, 2018

För tredje året i följd arrangeras Slaget för det Goda på PGA Sweden National i Bara.
Även i år går det ut på att kombinera golf, möten och välgörenhet i det godas tecken på en
av Sveriges bästa golfanläggningar.
Veckan består av ett antal golftävlingar som har en sak gemensamt förutom själva golfen,
att vi tillsammans samlar in pengar till olika välgörande projekt. Mottagare av donationerna
och överskotten går till Stefan Paulssons Cancerfond, Forget Diabetes och Star for life.
Modellen bygger på möjliggörare och donatorer, dvs vi skiljer på dom som gör det möjligt och
står för kostnaderna och donerade pengar direkt till dom olika ändamålen.

Var med och gör skillnad!
Med hälsningar från vännerna på PGA Sweden National
och Slaget för det Goda
BOKA!
Ditt Goda paket beställer du hos Karin Peterson på
mail karin@forget.se eller ring henne 070-584 61 25.

Toppenval

Det goda golfpaketet 20.000 kr

•
•
•
•
•
•

3 spelplatser på Den Goda Golftävlingen den 23 maj
2 extra platser till After Golf efter Den Goda Tävlingen den 23 maj
10 Greenfeecheckar på PGA Sweden National
2 platser på Nätverkslunch Det Goda Nätverket hösten 2018
Exponering på nätet och på plats
Bra val
Diplom och banner

Det goda företagspaketet 15.000 kr

•
•
•
•
•

4 spelplatser till den kombinerade seminarie- och företagsgolfen
den 25 maj
10 Greenfeecheckar på PGA Sweden National
2 platser på Nätverkslunch Det Goda Nätverket hösten 2018
Exponering på nätet och på plats
Diplom och banner

Utsökt val

Det goda veckopaketet 45.000 kr
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 spelplatser till Slaget för Stefan Paulssons Cancerfond
3 spelplatser på Den Goda Golftävlingen den 23 maj
4 spelplatser till den kombinerades seminarie- och företagsgolfen
den 25 maj
2 extra platser till After Golf efter Den Goda Tävlingen den 23 maj
10 Greenfeecheckar på PGA Sweden National
2 platser på Nätverkslunch Det Goda Nätverket hösten 2018
2 platser till den Goda Banketten under hösten 2018
Exponering på nätet och på plats
Diplom och banner
Hela summan delas lika mellan Stefan Paulssons Cancerfond,
Forget Diabetes och Star For Life

Veckoprogram
Söndagen den 20 maj
Slaget för Stefan Paulssons Cancerfond
• Alla insamlade medel inkl anmälningsavgifter och
greenfee går till Stefan Paulssons Cancerfond
• Anmälan görs direkt via Min Golf (alla kan delta)
• After Golfaktivitet med prisutdelning
Måndagen den 21 maj
Välgörenhetstävling
Tisdagen den 22 maj
Mercedes MB-Trophy
Onsdagen den 23 maj
Den Goda Golftävlingen
• Välgörenhetstävling med kändisar
• After Golfaktivitet med prisutdelning /ev underhållning
• Alla insamlade medel delas lika mellan Forget Diabetes
och Star For Life
Torsdagen den 24 maj
Företagstävling
Fredagen den 25 maj
Företagssgolf med frukostmöte
• Under frukosten bjuder Olof Lundh,
journalist och sportkommentater,
på ”Försnack inför fotbolls VM 2018”
• Alla insamlade medel delas mellan
Forget Diabetes och Star For Life
Lördagen 26 maj
Greenfee för välgörenhet
• Insamlade medel delas mellan
Forget Diabetes och Star For Life

Anmälningsinformation och tider för de olika tävlingarna erhålls i
bekräftelse av bokat paket.

Möjliggörare

VOLITO
www.pgaswedennational.se

