
Inbjudan



 Onsdagen den 31 maj arrangeras Partille Business Golf  som i 
år också är kvaltävling till årets Barngolf. Barngolfen spelas den

12 juni på Hills Golf  & Sports Club i Mölndal.
 

Om Barngolfen
Barngolfen arrangeras av Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias 
barn- och ungdomssjukhus, med syfte att samla in medel vilket ger 
möjlighet att skapa insatser som leder till ökad livskvalitet för barn 
och unga på sjukhuset. Detta sprider glädje, hopp och pepp till nya 

krafter och minskar oro och väntan för barn och unga som  
befinner sig i en svår och utsatt situation.

I barngolfen deltar lag med tre spelare tillsammans med en känd 
profil och ett golfproffs. Dagen fylls av lekfulla aktiviteter, möten  

och underhållning för såväl barn som ungdomar och publik.  
Allt i glädjens, sportens och hälsans tecken.

För de lag som deltar i tävlingen avslutas dagen tillsammans med  
en hejdundrande AFTERGOLF på Hills Golf  & Sports Club  

tillsammans med många engagerade sponsorer.

Partille Business Golf – 
 kvaltävling till Barngolfen 2017!



Kvaltävlingen
Kvaltävlingen den 31 maj ger möjlighet att vinna en 

plats i Barngolfen, värde 50.000 kr. Spelformen är Texas 
scramble i lag med tre spelare. Vi börjar med kaffe och 
fralla från 07.30. Därefter uppvärmning och gemensam 
info 08.30 innan vi börjar spela med Shotgunstart 09.00. 

Efter spelet blir det lunch i samband med prisutdelningen.

 De två bästa lagen går vidare till en kvalfinal som  
spelas den 11 juni på Kungsbacka Golfklubb  

och med samma spelform.

I kvalfinalen kommer det att vara max åtta lag och  
de två bästa kommer alltså att få spela i den stora  

tävlingen den 12 juni på Hills.

Anmälningsavgiften till kvaltävlingen är 5.000 kr och går 
oavkortat till Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias Barn- 

och Ungdomssjukhus. Partille Golfklubb sponsrar med 
frukost, fika och lunch samt prisbord under kvaltävlingen. 

Anmäl ditt företag till Partille Business Golf  – Barngolfen 
Kval genom att skicka ett mail till klubbchef@partillegk.se. 

 Ange även fakturadress inkl. organisationsnummer. 
Fakturan kommer från Insamlingsstiftelsen efter tävlingen. 

Golf-ID på lagets spelare lämnas senast måndag  
den 29 maj.

Vi hoppas verkligen att ni vill vara med oss den  
31 maj och göra skillnad för Barnsjukhuset.  

Vi ser fram emot din anmälan.

 Tillsammans kan vi vara med och bidra till ett  
bättre liv för många barn och deras föräldrar!

  



barnsjukhuset.nu

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg är Sveriges 
största – och räknas även till ett av Europas största och mest kompletta 

– barn- och ungdomssjukhus. Varje år kommer 130.000 barn och 
unga från hela Sverige till sjukhuset, ofta för högspecialiserad vård.

Stiftelsen har funnits sedan 2001 och samlar in medel från företag 
och privatpersoner för att skapa aktiviteter och miljöer som kan göra 
barnen och de ungas tillvaro lite lättare och hjälpa den som är sjuk att 

glömma det onda – åtminstone för en liten stund. Stiftelsens medel 
går till insatser inom ett brett spektra men alltid utifrån sjukhusets 

behov och i nära dialog med personal och ledning. De ska vara strikt 
riktade till insatser för barn, unga och deras familjer samt används 

inte till det som är Västra Götalandsregionens uppdrag. Insamlingen 
har ett 90 – konto och kontrolleras av svensk insamlingskontroll. 

Till dags dato har Barngolfen som enskild aktivitet  
samlat in drygt 13 miljoner kronor.


