
 

Tour de Golf 01. – 02. mars 2016 

Dag 1 

Tidlig morgen den 01. mars reiser vi til Nakhon Phatom og Nikanti golfbane. Her spiller vi Stableford, 

herrer spiller fra hvit tee og damer fra rød tee. Dette anlegget, sier de som har vært der, er av meget 

bra standard og kanskje overgår det beste vi har i Hua Hin område, se www.nikantigolfclub.com se 

også hotellet www.midadhavaravatigrandehotel.com 

Prisen som er forhandlet frem pr. greenfee inkluderer mat før start, halvveis under runden og en 

buffe etter ferdig spill. I tillegg til greenfee er det inkludert caddyfee og tips til caddy, samt bil med 

gps. Tilsammen 3.800,- thb pr. dag pr. spiller. 

Etter golfrunden kjører vi til Mida Dhavaravati Grande Hotel der vi skal overnatte. Vi inntar en felles 

middag etter spillet hvor vi møtes til hyggelig samvær over et glass om kvelden med premieutdeling 

for dag 1. 

Dag 2 
Spiller vi igjen Nikanti golfbane og spillform som dag 1, Stableford.  
 
Det kåres en vinner både i herreklassen og i dameklassen begge dager. Spiller med beste 
sammenlagte resultat, i både dame- og herreklassen, kåres som Tour-vinnere. 
 
Den totale prisen for en spiller for to dager er 10.600,- thb og inkluderer: 
 

 En overnatting/rom med frokost på Mida Dhavaravati. Det betales det samme for rommet 
om det er en eller to som sover der. 

 Greenfee etc. komplett som beskrevet over for én spiller for 2 dager 

 Spilleavgift til NiHH for en person for 2 dager.      
 

  Total pris for spiller nr. 2, ektefelle, partner etc., der det deles rom, er  8.000,- thb 
  

Person som følger med og ikke spiller golf , men vil være med ut på banen må betale full    
greenfee. Vedkommende får da egen caddy og bil. Hvis vedkommende blir værende i 
klubbhuset må han/hun betale for buffe 550,- thb. 

     
For de som ikke ønsker å kjøre selv har vi bestilt minibuss med plass til inntil 8 personer. Pris på 
minibuss er 8000,- THB. Denne summen deles på det antall personer som benytter bussen. De som 
ønsker å benytte seg av bussen MÅ gi beskjed om dette ved påmelding. Alternativt avtale med andre 
som kjører. Beregnet kjøretid 2 – 2,5 timer. 
 
Ønsker du/dere å være med, send en e-post til Yngvar Rydland: yngvarrydland@me.com snarest og 

senest innen 15. februar 2016 kl. 12.00. Det er bindende påmelding på grunn av at de reserverte 

plassene må betales på forhånd. Betaling til golfgruppa ved ankomst golfbanen eller på hotellet. 

Oppgi navn på deltagere og ikke-spillere samt hcp. 

Golfgruppa NiHH 

http://www.nikantigolfclub.com/

