
Gäddslaget 2013  
Så var det dags för Björk & Magnussons årliga golftävling  

på Rya GK 
Torsdagen den  13 Juni 2013 med första boll kl. 11,00 

spelsätt: Slaggolf 
 

Före start bjuds det på lunch på Rya Golfkrog, där vi även kommer 
att samlas efter avslutad tävling för prisutdelning & middag. 

 . 
Sista anmälningsdag 30 Maj, begränsat antal platser. 
Anmälan sker via mail till  johan@bjork-magnusson.se  
eller  till er säljare på 042-385555 
Obs max 2 spelare/inbjudan(restaurang) 
 

Guld sponsorer _______________________________________ 
 

 

Silver sponsorer________________________________________ 

Brons sponsorer________________________________________ 

Produkt sponsorer______________________________________ 

Passa på att träffa våra 
leverantörer som 
kommer att finnas med 
under dagen 

http://www.rya.nu/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=1&lang=sv
http://www.skanemejerier.se/sv
http://www.tulip.se/default.asp


Silver sponsorer                                                                          

Guld sponsorer                                                                          

Brons sponsorer                                                                          

Produkt sponsorer                                                                        

Välkomna till årets gäddslag 2013

8,00   Har tillgång till hela Rya, leta upp oss för bollar mm
10,15 Börjar Lunchen serveras
10,50 Första bollen ut
17,00 Prisutdelning & Fotografering 
18,00 Middag på Rya Golfrestaurang 

Under eran golfrunda kommer vi att ha olika aktiviteter samt 
en food court där våra samarbetspartners kommer att bjuda 
på olika delikatesser. Vi önskar er alla hjärtligt välkomna till 
en härlig dag tillsammans med oss och våra 
sammarbetspartners

http://www.rya.nu/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=1&lang=sv
http://www.skanemejerier.se/sv
http://www.tulip.se/default.asp


Hål nr
1 Per i viken bjuder på lokala delikatesser + dryck
2 Hur det blåser vid tee avgör inte saken
3 Är vinden med så kan det bli birdie
4 Tänk inte på vattnet 
5 Medvind önskar vi här
6 Jag kan slå rakt jag kan slå rakt
7 Vänta på klockan ringer vi vill inte ha någon skadad 
8 Tänk inte bara ta i för allt vad du kan
9 Då var vi vid Food courten en liten paus kan behövas

På foodcourten bjuds det på
Scan: Pulled pork på rapsgris
Atria: Sous vide produkter och nyttiga grödor 
Lobster: Frōya laxloins  Asien style
Skånemejeriet: Fantastisk ostar & smarriga drycker
Per i viken: En klassisk kokt wiener med vår nya senap
Prinsens: Sillar med smak som förr
Coldwater: XXXL handskadade räkor
Obs: Ni kommer att passera denna plats 3 gånger

10  Ni skall ÖVER vattnet men tänk inte på det
11  Långt långt långt kom igen
12  Nu skulle det vara gott med kaffe men inte här
13  Om jag bara slår rakt så går det mycket bättre
14  J---a skithål men det finns kaffe & bulle
15  Slå hårt högt & långt
16  Närmast flagg hihihi
17  Börjar ni bli mjuka i kroppen eller out på höger
18 Längsta drive här har man ändå inget att förlora 

Både före och efter målgång kommer ni att kunna delta i 
Puttningstävlingen utanför restaurangen.

Välkomna till årets gäddslag 2013

BJÖRK & MAGNUSSON AB. GROSSISTER OCH IMPORTÖRER AV FISK OCH SKALDJUR, KÖTT OCH FÅGEL.
TORBORNAVÄGEN 32. SE-253 68 HELSINGBORG. TEL: 042-38 55 55 FAX: 042-29 60 60

WWW.BJORK-MAGNUSSON.SE

http://www.rya.nu/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=1&lang=sv



