
            
 
 

Sveriges bästa golfare kommer till Åda! 
nu vill vi att Du är med oss på den Festen! 

 

Vi kommer att behöva flest hän-
der under de båda kvaldagarna, 
eftersom det innebär spel från 
08.00 till 20.00 i två startom-
gångar, från både ettan och tian. 
Därför delar vi upp arbetet i ett 
för- och eftermiddagspass för att 
få rimliga dagar! 
  

Kom med i Vårt Lag! 
Skicka en epost till Stefan Lindell 
på adress klubbchef@adagolf.se 
och berätta vilka dagar du vill 
vara med, samt om du föredrar 
ett för- eller eftermiddagspass! 
Om du kan båda så meddela det, 
det underlättar för oss att planera! 
Har du någon favoritsyssla, så säg 
till så försöker vi pussla ihop det! 
Och du, det är visserligen herrar-
nas proffstour men låt oss just 
därför visa att vår klubb också har 
en mycket stark damsektion! Alla 
goda krafter behövs för att visa 
Åda från sin bästa sida i juli! 

Vik första veckan i juli! 
Den 3-7 juli kommer 156 av Sve-
riges- och Nordens bästa herr-
golfare till oss på Åda G&CC för 
att göra upp om Camfil Nordic 
Championship! Vår bana blir ett 
av nio stopp i Sverige på Swedish 
Professional Golf Tour 2018! 
Vilken höjdare!  
 
Nu vill vi att du tar chansen att 
på riktigt nära håll få se golf på 
högsta elitnivå, samtidigt som du 
bidrar till att med stolthet göra 
vår anläggning känd som aldrig 
förr i golfsverige! 
 

Bli en av 60 funktionärer! 
För att göra det här till en upple-
velse för spelare, publik och me-
dia (jadå, TV inräknat!) kommer 
vi att behöva cirka 60 funktion-
ärer i ett antal spännande roller, i 
och omkring spelet på banan.  

I direkt kontakt med spelare, 
caddies och media hjälper du till 
som resultatrapportör, forecad-
die, publikvärd, starter, på 
Rangen, som parkeringsvärd, 
med arena och skyltmontering, 
information, med mycket mera! 
 

ProAm, kval och final! 
Tävlingsdagarna innebär inspel 
tisdag 3 juli, ProAm med in-
bjudna sponsorer och proffs 
onsdag 4, kvalspel med 156 spe-
lare torsdag-fredag. Därefter går 
kvalgränsen (”cutten”) och i fi-
nalronden lördag den 7 juli spelar 
de 45 bästa och delningar. 
 
Vi ser gärna att du är med alla tre 
speldagarna, men varje timme du 
vill ge oss tar vi tacksamt emot! 
Vi lägger upp arbetspassen så att 
du kan kombinera ”jobb” med 
att titta på hur spelarna attackerar 
våra fairways och greener! 


