
Kjære golfvenner og venner av Kverneland Bil!
Det nærmer seg ny golfsesong for fullt og med det en ny VOLVO TOUR TRØNDELAG.

Turneringen i 2015 var et prøveår for oss på mange måter. Vi ønsket å gjøre noe annerledes, derav en «tour» 

fremfor en enkelturnering.

Vi ønsket å posisjonere vår Volvo forhandlerskap sterkt inn mot golfsegmentet, derav den bevisste bruken av 

varemerket Volvo.

Vi ønsket oss mangfold i form av flere baner, slik at hele regionen ble en del Touren og vi ønsket å fremme 
golfsporten som så mange er så glad i.

Vår egen evaluering og alle tilbakemeldinger vi fikk, tyder på at vi lyktes på mange måter, noe vi er veldig 
glade for. Det er alltids ting å endre på, men i all hovedsak er vi veldig fornøyd med gjennomføringen, noe 

vi takker både klubbene, Trondheim Golfsenter v/Carl Christian og ikke minst alle deltakere for.

Det var derfor etter hvert en lett beslutning å ta når vi skulle vurdere en ny Tour i 2016.

Det blir endringer i 2016, til det bedre etter vår mening.

Først og fremst utvider vi VOLVO TOUR TRØNDELAG geografisk, til å i 2016 også innbefatte Oppdal og 
Røros. Det er vi meget fornøyde med å ha fått til, slik at Touren i 2016 vil strekke seg fra Stiklestad i Nord 

til Oppdal i Sør og således skikkelig lever opp til sitt navn «VOLVO TOUR TRØNDELAG».

Også i 2016 vil Trondheim Golfsenter stå for gjennomføringen, hjulpet av klubbene og ikke minst vårt eget 

«golf team» som vil være tilstede på alle turneringene.

Det vil bli fine premier og naturligvis en landsfinale i september til vinnerne.

Vi endrer også kriteriene noe for hvem som kan delta og hva som kvalifiserer. Dette er en naturlig utvikling 
vi har vært åpne på hele tiden. En slik Tour, er naturligvis forbeholdt våre kunder og samarbeidspartnere, 

noe i realiteten alle som ønsker har anledning til å bli.

Det blir også en og annen hyggelig overraskelse underveis, så det er bare å «kvalifisere» seg for årets 
VOLVO TOUR TRØNDELAG.

I den sammenheng finner vi det naturlig å opplyse om at vår egen kontaktperson innen bilsalg som har ans-

varet for VOLVO TOUR TRØNDELAG er;

Niklas Nilsen, tlf: 936 06 043, eller: niklas.nilsen@kvernelandbil.no

mailto:niklas.nilsen%40kvernelandbil.no%20?subject=


Så til årets program i VOLVO TOUR TRØNDELAG :

21/5           Klæbu Golfklubb                «kick off og get together»                    -  invitasjonsturnering

  4/6           Stiklestad                            Åpningsturnering 2016                       - 18 hull

18/6           Stjørdal                               Runde 2                                              - 18 hull

  2/7           Oppdal                                Runde 3                                              - 18 hull

  3/7           Røros                                  Runde 4                                              - 18 hull

20/8           Byneset                               Runde 5                                              - 18 hull

  4/9           Stiklestad                            Finale                                                  - 18 hull

Klikk her for påmelding og info om Volvo Tour Trøndelag 2016. 

Eller gå til www.trondheim-golfsenter.no/volvotourtrondelag/informasjon

Ellers så minner vi om vår Facebook side som også i år vil bli benyttet aktivt, samt Instagram.

Da gjenstår det bare for oss i Kverneland Bil å ønske alle en god golfsesong og velkommen til VOLVO 

TOUR TRØNDELAG 2016 !

Med vennlig hilsen/best regards

Kverneland Bil Trondheim AS

Tom Bendiksen

Daglig leder

Mobil: +47 970 71 788

kvernelandbil.no   
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