
 

Touren går igen i år til Valhall Park ved 

Ängelholm i Sverige. En køretur fra Odsherred 

på ca. 3 timer. 

Hotellet ligger ca. ½ times kørsel fra 

Helsingborg. 

Vi ankommer og indkvarterer os søndag 

eftermiddag EFTER kl. 15:00 og spiser en let 

buffet i hotellets restaurant kl. 18:30. 

Derefter samles vi til en orientering og 

hyggeligt samvær.  

Morgenmad fra kl. 7:00 alle dage i 

restauranten. 

 

Mandag d. 28. spiller vi St.Arild  

Banen har Brede fairways som snor sig 

mellem idylliske småsøer, og der er et rigt 

fugleliv. Banen er en oplevelse for 

naturelskere og dem som vil have en 

golfmæssig udfordring. Banen er ranket som 

en af de bedste baner i Sverige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

    

  

  

 

  

 

 

 

 

 

Sverigesturen 2018 - 27. til 30. maj 

 
 

I det vackra nordvästra Skåne, i Ängelholm, ligger Hotell 

& Konferens Flottiljen. Nära naturen men ändå centralt. 

Inom 7 minuter med bil når man Ängelholms centrum, 

tågstationen eller Ängelholm/Helsingborgs flygplats.  

GPS Koordinater 

Lat. N 56 grader 17' 7,63" 

Long. E 12 grader 50' 47,59 

 

 

 

 

Tour’pris Kr. 3400 

Tour’prisen inkluderer flg:  

-3 x overnatning i delt dobbeltværelse 

-3 x morgenbuffet 

-1 x buffet den første aften 

-1 x 2 retters menu på slottet den 2. aften, 

-1 x gourmetmenu på slottet den sidste aften, 

samt -1 glas mousserende vin til velkomst 

-2 x banesandwich (mandag og tirsdag) 

-1 x pytt i panna' den sidste spilledag 

-3 x green-fee 

-(eks. drikkevarer alle dage) 

-Præmier. 

- Enkeltværelse + kr. 150/nat 

- Ikke golfere kr. 2500? 

 

  Hertil kommer egen transport. 

 

 

Startid alle dage ca. kl 10:00 

http://hotelvalhallpark.se/
http://www.starild.se/


 

Tirsdag d. 29. spiller vi Ängelholm: 

Banen er en parkbane, smuk og udfordrende, 

og den er en fast bestanddel af 

seniorklubbens Sverigestur 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag d. 30. spiller vi Sõderåsen. 

Denne skov-og parkbane har med sit 

blandede terræn været en stor udfordring 

for alle golfere i ca. 40 år. Du vil opleve en 

golfbane af meget høj klasse og kvalitet, en 

bane som mange elite spillere har følt sig 

draget af på grund af det meget afvekslende 

design og de meget hurtige og udfordrende 

greens. Banen er 5633 meter lang par 71 fra 

gul tee og 6033 meter fra hvid tee. Da der er 

vand i spil på 15 af de 18 huller, har vi her at 

gøre med en golfbane, hvor det gælder om at 

have styr på sin course management. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Tilmelding: 

På mail til seniorklubben@solvogngolf.dk 

fra mandag den 15. januar. 

Betaling: 

Samtidig med tilmelding indbetales et  

depositum på kr. 1000,- pr. person til 

Seniorklubbens konto. Danske Bank: 

 reg.nr.: 3565, konto nr.: 3565456571 

 

Restbeløbet indbetales senest 12. april 2018 

Seneste tilmeldingsfrist er 1. marts 2018 

og her gælder som altid  

"Først til mølle" princippet. 

 

Max. antal deltagere 28 

 

Tour' ledelse: 

Alice og Sven Ipsen 

e-mail mailto:sven.ipsen@privat.dk 

tlf. 5991 3160  eller  4498 9873 

 

http://www.soderasensgk.se
http://www.angelholmgk.se
http://www.angelholmgk.se
mailto:seniorklubben@solvogngolf.dk
mailto:sven.ipsen@privat.dk

