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Elnöki üdvözlő 

Kedves Golfozó társaim, 

Az elmúlt évben a szenior bajnokságok történetében 
A 2020-as évet és a 2021 jelentős részét 
meghatározta a COVID-19 vírus. Kevesebbet 
mentünk a pályákra játszani, kevesebb lehetőség 
volt a társakkal találkozni, kevesebb hazai és külföldi 
versenyen tudtunk részt venni egész Világon. 
Szerencsére a 2020-as Bajnokságunkat sikerült 
megtartani rekord hazai résztvevőkkel. 

A Volvo Galéria – XXXII. Magyar és Nemzetközi 
Szenior Bajnokság és Csapatbajnokságon 
remélhetőleg már több külföldi játékos is részt tud 
venni, és sokukat ismerősként tudjuk majd 
üdvözölni. 

A bajnokságnak helyet adó Greenfield Golf & 
Country Club 2021-ben ünnepli 30 éves 
évfordulóját. A pálya jelentős felújításon esett át, és 
ezzel a megújult környezettel várja a játékosokat, 
ahol a Bajnokságunk lesz az első nemzetközi 
verseny. 

Nem csak a pálya, hanem a közvetlenül mellette 
lévő szálloda is teljes felújításon esik át, ahol a 
versenykörök után felüdülési lehetőség is van a spa 
központban. Reméljük, hogy minél több játékos 
veszi igénybe a szállodát, ahol terveink szerint ismét 
meg tudjuk tartani a gálavacsorát. 

Nagyon nagy bizakodással várjuk a bajnokságot, 
ahol természetesen a biztonság kiemelt figyelmet 
fog ismét kapni. 

Mindenkinek addig is jó egészséget kívánok, és 
vigyázzatok magatokra és családtagjaitokra!  

 
Dietrich Tamás 
elnök 
Magyar Senior Golfozók Társasága  
 
 
Elérhetőség: info@seniorgolf.hu 
 
 

Dear golf mates, 

2020 and a significant part of 2021 have been 
affected by COVID-19, and so was the senior league. 
We spent less time on the golf course, had fewer 
opportunities to meet our peers, and were less able 
to compete in fewer domestic and foreign 
competitions around the world. Fortunately, we were 
still able to hold our 2020 Championship with a 
record number of domestic players. 

Hopefully we will be able to welcome several 
international players at the 32nd Volvo Gallery 
National and International Senior Championships and 
Team Championships. 

The Greenfield Golf & Country Club, celebrating its 
30th anniversary, will be hosting this year’s 
Championship. The Club has undergone a major 
reconstruction and our Championship will be the first 
international competition to welcome players to this 
renewed course. 

Not only the course, but also the hotel right next 
door is undergoing a complete renovation, where 
after the tournaments there will be the opportunity 
to relax in the spa centre. We hope that as many 
players as possible will use the hotel, where we plan 
to hold our banquet again. 

We are looking forward to the Championship with 
great anticipation, where, of course, safety will be of 
the utmost importance. 

In the meantime take care of yourselves and I wish 
you and your family good health.  

 

Tamás Dietrich 
president 
Hungarian Senior Golfers Association 
 
 
Contact: info@seniorgolf.hu 

Invitation by the President 



30 éves a club 30th Anniversary 

Greenfield Golf és a Birdland Golf & Country Club 

A golfpálya Nyugat-Magyarországon található 
festői szépségű környezetben, a Szapáry grófok 17. 
századi birtokainak helyén, a Bécs - Budapest - Graz 
városok alkotta háromszög központjában 
helyezkedik e Bükfürdőn. A pannon klíma és az 
idillikus táj a legjobb feltételeket biztosítja az 
élvezetes golfjátékhoz, a szabadidő kellemes és 
aktív eltöltéséhez. 
A golfpálya Magyarország első nemzetközi 18 lyukú 
„championship” pályája mely több mint 100 
hektáron terül el: 10 000 nyárfa, 7 tó, és 100 
különböző madárfaj alkot egyedülállóan nyugodt 
környezetet a sportoláshoz. 
A golfpálya a teljes megújulás útjára lépett, hisz 
2019. évtől megkezdődtek azon felújítási 
munkálatok, melyek elsődlegesen az új 
öntözőrendszert érintették, amit a greenek, majd a 
játéktér többi területének felújítása követett, 
többek között az erdő tisztítása is. Emellett új, GPS-
el ellátott elektromos autók állnak rendelkezésre a 
golfozók számára és a karbantartó géppark is 
felújításra került. 
Idén a golfpálya a fennállásának 30. évfordulóját 
ünnepli, így különösen nagy öröm hogy ebben az 
évben a teljes golfpálya felújítás is befejeződik és 
csodás környezetben, minőségi pályán élvezhetik 
ezt a sportot a golfozók. 
A Birdland Golf & Country Club megalakulása óta 
mindig nagy hangsúlyt helyezett az aktív 
kikapcsolódás nyújtotta szolgáltatások 
népszerűsítésére és az erre irányuló hazai és 
külföldi igények minél magasabb szintű 
kielégítésére. Az elmúlt 30 évben több tízezer 
vendéget fogadott már és ismertette meg golfozó 
vendégeivel a páratlan szépségű bükfürdői 
golfpályát.  

Greenfield Golf és a Birdland Golf & Country Club 

The golf course is located in Bükfürdő, in 
picturesque Western Hungary. It is on the 
grounds of the 17th century estates of the counts 
of Szapáry, at the centre of the triangle formed by 
the cities of Vienna - Budapest - Graz. The 
Pannonian climate and idyllic landscape provide 
the best conditions for an enjoyable round of golf. 
 
The golf course is Hungary's first international 18-
hole "championship" course covering more than 
100 hectares: 10,000 poplars, 7 lakes, and 100 
different bird species create a uniquely calm 
environment for sport. 
The golf course has embarked on a path of 
complete renovation, as work began in 2019, 
primarily on the new irrigation system, followed 
by the renewal of the greens and then the rest of 
the course, including clearing the forest. In 
addition, new electric golf carts with GPS are 
available for golfers and the maintenance fleet 
has also been refurbished. 
 
This year, the golf course is celebrating its 30th 
anniversary, and with the completion of the 
renovations golfers will once again be able to 
enjoy playing on this quality course in a 
wonderful surrounding. 
Since the establishment of the Birdland Golf & 
Country Club, it has always placed great emphasis 
on the value provided by active recreation, and 
meeting the needs of domestic and international 
players to the highest standard possible. In the 
last 30 years, the Club has welcomed tens of 
thousands of guests and introduced the golf 
course of Bükfürdő to visiting players.  



A verseny The tournament 

A játék formája:  
Egyéni bajnokság: stroke play 54 szakaszon 
Csapatbajnokság: 4 fős csapatok, a legjobb 3 
eredmény alapján 
 
1. nap    2021. szeptember 13. 
9:00- 16:00   Hivatalos gyakorlónap 
(Tee time kérés a +36 94 801 660 telefonszámon vagy az 

golf@greenfieldhotel.hu E-mail címen)  

2. nap      2021. szeptember 14. 
8:00 -  18:00   1. játéknap  18 szakasz 
 

3. nap      2021. szeptember 15. 
8:00 -  18:00   2. játéknap  18 szakasz 
19:00       Gálavacsora 
 

4. nap      2021. szeptember 16. 
8:00 -  17:00   3. játéknap  18 szakasz 
17:30 - 18:00   Eredményhirdetés és zárás 
 
HCPI határ:  
Szenior férfi illetve nő – 28,0  
Masters és szuper masters férfi illetve nő -  32,0  

Form:  
Single Champnionship: stroke play on 54 holes 
Team championship:   : 4 embers team, based on 
the 3 best score 
 
Day 1 13th September 2021. 
9:00- 16:00   Official practice day 
(Get Tee time on phone +36 94 801 660 or using E-mail: 

golf@greenfieldhotel.hu )  

Day 2  14th September 2021. 
8:00 -  18:00   1st Round 18 holes 
 

Day 3  15th September 2021. 
8:00 -  18:00   2nd Round 18 holes 
19:00  Gala dinner 
 

Day 4  16th September 2021. 
8:00 -  17:00   3rd Round 18 holes 
17:30 - 18:00   Prize-giving & Closing Ceremony 
 
HCPI limit:  
Senior man or woman – 28,0  
Masters and super masters man or woman -  32,0  



A szálloda The Hotel 

Greenfield Hotel Golf & Spa ****superior 

A Greenfield Hotel Golf & Spa szálloda a 18 lyukú 
„championship” minősítésű golfpálya mellett 
fekszik. A szálloda wellness és a golf szállodák 
egyedi kombinációját kínálja, hogy vendégei idilli 
környezetben töltődjenek fel. 
207 szobával, egyedi „soft all inclusive” ellátással 
és kivételes Spa világgal várja az ide érkező 
vendégeket. A szépülést, valamint a gyógyulást a 
szauna-világban megtalálható attrakciók és 
számos gyógy-, kényeztető- és szépítő kezelés 
biztosítja, emellett a szálloda fő vonzerejéhez 
tartozik a saját, minősített gyógyvize is. 
A golfpálya mellett a szálloda is teljesen 
újjászületik és jelenleg is felújítás alatt áll.  
2020. tavaszától nagyszabású munkálatok 
kezdődtek annak érdekében, hogy a szálloda 
teljesen megújuljon és még impozánsabb belsővel 
és bővített szolgáltatáskínálattal várja majd a 
vendégeket. Ennek eredményeképpen, 2021. 
márciusbában átadásra került a felújítás 1. üteme: 
letisztult és elegáns új design tekint vissza ránk a 
lobbyban, étteremben és a bárban is, emellett 
minden konferencia termük is megszépült és a 
legmodernebb technikai felszereléssel bővült. Az 
étterem a teljes átalakítása mellett bővítésre 
került, mely csodás kilátást biztosít a golf pályára. 
A háttérben zajló nagyszabású energetikai és 
épületgépészeti munkálatok is befejeződtek. A 
felújítás további 2 ütemében megújul a teljes Spa 
és Wellness részleg, a szobák illetve egy teljesen 
új szórakoztató központ is kialakításra kerül az új 
bárban. 
A szálloda már bebizonyította, hogy méltó a 
vendégek és a szakmai partnerek bizalmára. A 
Greenfield „soft all inclusive” szolgáltatás kedvező 
fogadtatása és a magas színvonalú és 
vendégközpontú szolgáltatások sikere alapján az 
elmúlt évben számos díjat és elismerést kapott a 
szálloda.  

Greenfield Hotel Golf & Spa ****superior 

The Greenfield Hotel Golf & Spa is located next to 
an 18-hole championship-quality golf course. The 
hotel offers a unique combination of wellness and 
golf hotels to recharge guests in an idyllic setting. 
 
The hotel has 207 rooms, unique "soft all 
inclusive" care and an exceptional Spa world. 
Healing and wellness services can be found in the 
sauna world as well as many spa and beauty 
treatments. The main attraction of the hotel is its 
own certified medicinal water. 
In addition to the golf course, the hotel has also 
been completely renewed and is currently 
undergoing renovations. 
From the spring of 2020, large-scale work began 
on the complete renovation of the hotel to offer 
even more impressive interiors and an expanded 
range of services. As a result, Phase 1 of the 
renovation was completed in March 2021: a sleek 
and elegant new design has been introduced in 
the lobby, restaurant and bar, and all conference 
rooms have been upgraded and expanded with 
state-of-the-art technical equipment. The 
restaurant has been completely redesigned and 
offers wonderful views of the golf course. Large-
scale energy and building engineering work have 
also been completed. In the next 2 phases of the 
renovation, the entire Spa and Wellness section 
and the rooms will be refurbished, and a 
completely new entertainment centre will be set 
up in the new bar. 
 
The hotel has already earned the trust of its 
guests and professional partners. Based on the 
favourable reception of the Greenfield “soft all 
inclusive” service, as well as the success of the 
high quality and guest-focused services, the hotel 
has received numerous awards and recognitions 
over the past year.  



Szálláslehetőségek Accomodation 

Greenfield Hotel Golf & Spa****superior  

Foglalja le 2021. július 30-ig!!!! 

Standard kétágyas szobában reggelivel 
13.900,- Ft / fő / éj+ IFA 
Standard egyágyas szobában reggelivel 
20.850,- Ft/fő/éj + IFA 

 
2021. július 30-a után foglalás esetén: 
Standard kétágyas szobában reggelivel 
15.450,- Ft / fő / éj+ IFA 
Standard egyágyas szobában reggelivel 
23.175,- Ft/fő/éj + IFA 

  
Szobaár tartalma: 
 Szállás  

 Gazdag büféreggeli  

 Az exkluzív kialakítású fedett Spa-világ korlátlan használata: 
úszómedence, élménymedence, gyógymedencék, bébipancsoló, finn 
szaunák, infrakabin, gőzfürdő, sókamra, aroma- és fényterápia, herbárium  

 Részvétel sport és fitnesz programjainkon  

 Fitneszterem TechnoGym gépekkel felszerelve áll 
rendelkezésre  

 Ingyenes szélessávú internet hozzáférés a szobában (WiFi)  

 Fürdőköntös és törölköző a szobában  

 ÁFA  

Felárak 
 „Classic” szoba: 18.000,- Ft/éj/szoba 

 „Superior” szoba 24.000,- Ft/éj/szoba 

 Svédasztalos vacsora italfogyasztással: 5.900,- Ft/ fő / 
alkalom (svédasztalos vacsora, csapolt sör és folyóbor korlátlan 

fogyasztása a vacsora alatt és a Piano bárban 18:00 -22:00 óráig) 
 „soft all inclusive” felár: 7.500,- Ft/ fő / éj (napközben szűrt víz, 

Rauch gyümölcslé, kávé (automatából), tea korlátlan fogyasztása, büféebéd, 
délután: “Édes Pillanatok”, este svédasztalos vacsora, csapolt sör és 
folyóbor korlátlan fogyasztása a vacsora alatt és a Piano bárban 18:00 -
22:00 óráig) 

Szobaár nem tartalmazza: 
 Idegenforgalmi adó (530,- Ft/fő/éj 18 év felett) 

 
Foglalás: 

Cím:   9740 Bükfürdő, Golf utca 4. 

Tel:  +36 94 801-600, +36 30 622 69 05 

E-mail:     reservation@greenfieldhotel.hu 
Web:        www.greenfieldhotel.hu 

 Greenfield Hotel Golf & Spa****superior  

Booking untill 30th July 2021!!!! 

Standard double room with breakfast 
HUF 13.900/ person / night+ city tax 
Standard single room with breakfast 
HUF 20.850/ person / night+ city tax 

 
Booking from 31st July 2021: 
Standard double room with breakfast 
HUF 15.450/ person / night+ city tax 
Standard single room with breakfast 
HUF 23.175/ person / night+ city tax 

  
Including: 
 Accomodation 

 Gazdag büféreggeli  

 Unlimited usage of the Exclusive design indoor Spa 
(swimming pool, thermalspa, pool for small kids,  saunas, infra, 
steamcabin, saltroom, aroma– and lighting therapy, herbarium) 

 Sport and fitness animation 

 Fitnessroom equiped with TechnoGym tools for all hotel 
guests 

 Free broadband WiFi in every room  

 Bathrobe and towels in the room  

 VAT 

Extras 
 „Classic” room: HUF 18.000/night/room 

 „Superior” room HUF 24.000/night/room 

 Buffet style dinner incl.drink: HUF 5 900 /pers/dinner   
(buffet style dinner, unlimited draft beer and wine in glass during the 

dinner and in the Piano bar between 18:00 -22:00 ) 
 „soft all inclusive” : HUF 7 500,- /pers/night (during the day 

unlimited filtered water, Rauch fruit juice, coffee (drink automat), tea , 
buffet lunch, on afternoon: “Sweet Moments”,  buffet style dinner, 
unlimited draft beer and wine in glass during the dinner and in the Piano 
bar between 18:00 -22:00 ) 

Not including : 
 City tax (530,- Ft/person/night over 18 years)  

 
Booking: 

Address:   9740 Bükfürdő, Golf utca 4. 

Phone:  +36 94 801-600, +36 30 622 69 05 

E-mail:     reservation@greenfieldhotel.hu 
Web:        www.greenfieldhotel.hu 



A pálya 

The Course 

Budapest: 2 óra 

Bécs: 1 óra 40 perc 

Graz: 2 óra 

Pozsony: 1 óra 40 perc 

Zágráb 3 óra 20 perc 

Ljubljana: 3 óra 30 perc 

Budapest: 2 hours 

Vienna: 1 hour 40 min 

Graz: 2 hours 

Bratislava: 1 hour 40 min 

Zagreb: 3 hours 20 min 

Ljubljana: 3 hours 30 min 



Nevezés és díjak Registration and fees 

Az MGSZ GOLFiGO rendszerében legkésőbb 
2021. szeptember 8. (szerda) 18.00-ig.  

www.hungolf.hu   

Telefonos nevezést nem fogadunk el!  

Nevezés 

Nevezési díjak 

Általános díj: EUR 160, vagy annak 

megfelelő forint (Sberbank középárfolyam) 

Birdland Golf Club tag, de nem MSGT tag 

részére: EUR 150, vagy annak megfelelő 

forint (Sberbank középárfolyam) 

 

A Magyar Senior Golfozók (MSGT) regisztrált 

tagjai részére:  42.000 Ft.  

A Magyar Senior Golfozók (MSGT) regisztrált 

tagjai és egyben a Birdland Golf Club tagjai 

részére:  39.000 Ft.  

 

A nevezési díj befizetése utalással történik 

2021. szeptember 9. (csütörtök) 18.00 óráig a 

Magyar Senior Golfozók Társasága 

számlájára: 

 
HUF - 14100464-91329049- 01000002. 

Sberbank, 1052. Bp. Fehérhajó utca 5. 

EUR -  IBAN: 

HU34141004649132904801000003, 

Sberbank-Hungary, SWIFT kód: MAVOHUHB,  

Registration 

Using HGF GOLFiGO application  latest till 
8th September  2021.  6:00 PM.  

www.hungolf.hu   

Telephone registration is not accepted!  

Fees 

General fee: EUR 160, or HUF equivalent 

(Sberbank daily exchange rate) 

Member of Birdland Golf Club , but non-

HSGA member: EUR 150, or HUF equivalent 

(Sberbank daily exchange rate) 

 

Member of Hungarian Senior Golf 

Association (HSGA):  HUF 42 000 

Member of Hungarian Senior Golf 

Association (HSGA) and even member of 

Birdland Golf Club:  HUF 39 000 

 

The fee shall be paid via bank transfer not 

later than 9th September (Thursday) 2021.  

till PM 6:00 to the bank account of the 

Hungarian Senior Golf Association: 

HUF - 14100464-91329049- 01000002. 

Sberbank, 1052. Bp. Fehérhajó utca 5. 

EUR -  IBAN: 

HU34141004649132904801000003, 

Sberbank-Hungary, SWIFT kód: 

MAVOHUHB,  



Volvo Galéria  XXXII. Nemzetközi és Magyar Szenior Golfbajnokság és 

Nemzetközi Csapat Bajnokság 

Birdland Golf&Country Club/Bükfürdő 2021. szeptember 14-16. 

Volvo Galéria  XXXII. International and National Senior Golf Championship and 

International Team Championship 

14-16th September, 2021, Birdland Golf and country Club/Bükfürdő 

Nemzetközi Csapat nevezési lap/ International Team Entry form 

 

 
 

 Players from any  category can be a member of the team. 

 
 

Nevezési határidő:   2021. szeptember 14. 8:00 
Entry deadline:   14th September 2021, 8 AM 
 

Nevezés beküldése/Send to: info@seniorgolf.hu 

 

 

Dátum/ Date: 

 

        ……………………………………….. 

         Kapitány aláírása 
         Captain signature 

 Ország/Country  

   

  Kapitány/Captain   

  Csapattagok/Team members EHCP 

1     

2     

3     

4     

mailto:info@seniorgolf.hu


Kirándulási lehetőségek Optional excursions 

Kőszeg Castel: 25 km 

Esterhazy Palace  35km 

Sopron  46km 

Bükfürdő Thermal&Spa  1km 


