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Årets Kanonresan Trophy går till Irland. 
Närmare bestämt till Dublin området och 
berömda The Heritage at Killenard.  
The Heritage räknas bland Europas absolut 
bästa Golf Resorts. Golfbanorna 18 + 9 hål är 
designade av Seve Ballesteros. Många av 
världens bästa golfare har redan spelat här och 
sprider nu sina lovord om anläggningen.  
Läs mer om denna fantastiska anläggning på  
www.theheritage.com

  

Ni erbjudes en unik möjlighet att besöka detta 
otroliga ställe och dessutom till ett MYCKET 
attraktivt pris. Passa på häng med och upplev 
Irland när det är som vackrast  på våren.  

Utresa torsdag 27/4, hemresa söndag 30/4. 
Flyg med FlyNordic, boende 3 nätter i dbl rum 
inkl  frukost på exklusiva The Heritage och 3 
dagar golf. Pris: 6 795 kr. 
Eget rum mot tillägg 1.595 kr.  

Kostnader för transport av golf bag, buss 
transfer Dublin-Killenard-Dublin och eventuella 
extra golf rundor tillkommer. 
Flygtider: Utresa från Arlanda den 27/4 kl 10:30. 
Ankomst Dublin kl 11:55. 
Hemresa från Dublin den 30/4 kl 20:10.  
Ankomst Arlanda kl 23:50.  

Preliminärt program: Ankomst Dublin torsdag 
den 27/4 kl. 11:55.  
Buss transfer till The Heritage  tar ca 1 timme. 
Incheckning och därefter 9 hål golf.  

Fredag 28/4, starttider från ca kl. 10:00.  
Tävling dag 1 av Kanonresan Trophy.  
Tävlingsform Slaggolf.  

Lördag 29/4, starttider från ca kl. 10:00. Tävling 
dag 2 av Kanonresan Trophy i leaderboard ordning.  
Kl. 20:00 gemensam middag och prisutdelning.  

Söndag 30/4, starttider från ca kl. 09:00. 
Kl. 17:00, transfer till flygplatsen. 
Kl. 20:10 FlyNordic avgår mot Arlanda. 
Ankomst Arlanda kl. 23:50.   

                        

        
      

            

Historik Kanonresan Trophy.  

Kanonresan Trophy arrangeras för 3-dje gången. 
2004 vann Olle Edsmar det prestigefyllda priset på 
Worsley Park i Manchester. 
2005 i Prestwick, Scotland på magnifika Dundonald 
Golf Club stod Magnus  Nusse  Ståhle till sin och 
alla andras stora förvåning som stolt och lycklig 
vinnare.  
Evenemangen har varit mycket lyckade och 
uppskattade. Målsättningen är att tävlingen skall 
vandra från land till land och ge deltagarna 
möjligheten att uppleva golf på olika typer av 
banor i flera länder.    

Så här gör Du för att anmäla Dig !   

Anmäl Dig via email folke@europeanevent.se. 
Uppge namn, adress, hemmaklubb samt hcp. 
Betala in anmälningsavgiften 1.795 kr till European 
Event Plusgiro 604 56 82 9 eller BG 5382 8497. 
Du får en bekräftelse per post eller email. 
Resterande belopp betalas 30 dagar innan avresan. 
Det finns 24 platser och dessa brukar gå åt snabbt, 
så försäkra Dig om en plats och anmäl Dig snarast. 
Frågor besvaras av Folke på telefon 0709-922 455.  

VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN.      

http://www.theheritage.com

