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Der er nok konkurrencer og turneringer for dem, der vil konkurrere om at
være den bedste golfspiller - i GLFR Open har alle der spiller golf, bare engang
imellem, også mulighed vinde.

Mere end 5.000 danske golfspillere deltog hver uge i GLFR Open i 2021 og med den
store tilslutning, gentager vi selvfølgelig succesen i år og håber at endnu flere
golfspillere vil anvende GLFR, som Danmarks mest præcise golf GPS baneguide.

“Mere end 90.000 danske golfspillere har en GLFR bruger og kan bruge app’en, når de
spiller golf og samtidig har 100 danske golfklubber nu vores Business løsning, som giver
dem en unik mulighed for at komme i tættere dialog med deres medlemmer gennem
GLFR. Derfor er det en perfekt mulighed for at lave en konkurrence, som både gør det
sjovere at spille golf og samtidig kan få GLFR til at vokse.

Vores mange brugere har gjort det muligt at tiltrække en masse spændende partnere,
som hver uge sætter fede præmier på spil. Sammen uddeler vi præmier for over 200.000
i løbet af sæsonen.”

- Jacob Markussen, Founder, GLFR

Om GLFR Open - det er helt gratis at deltage
GLFR Open er en konkurrence, som løber fra primo april til august, hvor der hver
uge trækkes lod om masser af spændende præmier. Hver runde golf man spiller
med GLFR, giver et lod i puljen til de ugentlige lodtrækninger, og alle lodder optjent
i gennem sæsonen er gyldige i udtrækningen af 3 golfrejser med Bravo Golf, til en
værdi af 20.000 kr. pr. stk.

Tilmelding til konkurrencen foregår på https://my.glfr.com/open og har man ikke
allerede en GLFR bruger kan man oprette den helt gratis på samme side!

Bravo Golf er med igen som hovedsponsor:
Igen i år er hovedpræmien sponseret af Bravo Golf (en del af Bravo Tours).  De 3

http://my.glfr.com/open


heldige vindere af årets hovedpræmie skal sammen med en makker i efteråret på
en match-tur til en af Bravo Tours skønne destinationer som afslutning på hele
GLFR Open og naturligvis er banerne med i GLFR app’en.

“Golf ligger i mit hjerteblod, og jeg synes det er sjovt at være med til at fremme
fornøjelsen ved at spille golf, og at kommer ud og spille flere baner rundt om i landet. Vi
har selvfølgelig også en interesse i at få solgt nogle golfrejser, og til det formål er GLFR
en ideel partner for os.

Sammen med GLFR arrangerer vi en match-tur til en af vores skønne destinationer som
afslutning på hele GLFR Open, så man kan komme ned og spille golf under sydens sol.
Og vi har selvfølgelig sikret at banerne kommer med i GLFR app’en.”

- Peder Hornshøj, Adm. Dir., Bravo Tours

Man får det første lod i konkurrencen ved tilmelding, og er automatisk med i
lodtrækningerne hver uge resten af sæsonen.

Gode præmier hver uge
Hver uge trækkes der lod om præmier fra konkurrencens partnere. Her kan man
vinde bl.a. ProV1’ere fra Titleist, golftøj fra What Bunkers, produkter fra Clutch
Cognition, ure fra DitUr og greenfee til danske golfbaner.

Tilmelding til konkurrencen foregår direkte i GLFR app’en eller på
https://my.glfr.com/open
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