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Sverige 24. til 27. maj 2020 

Skogaby Golfklub Laholm Golfklub Woodlands Golfklub 

Mandag 
Banen er medium svær og byder på 

en dejlig tur i et parkmiljø. Flere af 

hullerne har kontakt med små søer 

og et vandløb, der løber gennem 

hele området.                        

Kvaliteten af greens og de grønne 

fairways er ofte noget gæster roser. 

Kiosken efter hul 9 er åben i 

højsæsonen. Rangen ligger nær 

golfshopen. 

 

20,4 km. fra hotel, estimeret køretid 

23 min. 

Tirsdag 
”Dalen” er en klassisk parkbane. 

Banen er moderat kuperet med 

generøse fairways og tilbyder et 

bredt udvalg af golfhuller, hvilket gør 

det værdsat af medlemmer såvel 

som gæster. 

Banen er karakteriseret ved en 

meget høj kvalitet i de grønne 

områder og beskrives bedst som en 

klassisk golfoplevelse i en moderne 

tid.  
 

4 km. fra hotel, estimeret køretid 

4min. 

 

 

 

Onsdag 
Woodlands ligger midt i et stykke 

rå og uspoleret svensk natur og kun 

en halv times kørsel fra 

Helsingborg. 

Woodlands består af 27 pragtfulde 

golfhuller samt en række 

udlejningsboliger. 

Woodlands der ligger i et smukt, 

kuperet skovterræn med små søer 

og vandløb, blev i 2017 nomineret 

som én Sveriges bedste golfbaner. 
  

29 km. fra hotel, estimeret køretid 

24mim. 

Turen 2020 går igen til Vallåsen, og som sidst skal vi  bo på Vallåsens Värdshus som ligger ved Våxtorp ca 25 km. nord øst 

for Ängelholm.  

Vallåsens värdshus er et familiedrevet koncept, der vender op og ned på begreberne hoteller, vandrerhjem og 

restauranter, stedet er helt anderledes. de tilbyder indkvartering baseret på et moderne og innovativt vandrerhjem / 

hostel. Alle værelser er dobbelt- eller familieværelser med eget badeværelse. Rullede bomuldslagner og håndklæder er 

altid inkluderet, hvorimod I selv må stå for sengeredningen. 

 

http://www.laholmsgk.se/


Tilmelding: 
På Golfbox fra den  

15. januar kl. 12:00 

Deltagerantal max 32 

Først til mølle" princip 

OBS! Golfbiler bestilles på 

Golfbox ved tilmelding. 

Betaling: 
Samtidig med tilmelding indbetales 

et depositum på kr. 1000,- pr. 

person til Seniorklubbens konto i 

Danske Bank. 

reg.nr.: 3565, 

konto nr.: 3565456571 

Restbeløbet indbetales senest 12. 

april 2020. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS! 

Handicap grænsen for at 

deltage i denne tur er 36 

Turprisen inkluderer:                      

3 x overnatning i delt dobbeltværelse 

3 x morgenbuffet 

1 x sportsmiddag første aften 

1 x 2 retters menu den 2. aften 

1 x gourmet menu inkl. vinmenu den sidste aften,  

samt 1 glas mousserende vin før middagen. 

3 x smør selv bane sandwich 

1 x pytt i panna den sidste spilledag 

3 x green-fee 

Præmier 

Enkeltværelse tillæg for hele turen200.- 

 Pris Ikke golfere 2700.- 

Hertil kommer egen transport. 

 

3400.- 

GPS: 013º 06'58'' E / 056º 24'12'' N 

 

 

Seneste tilmeldingsfrist er 1. marts 2020  og her gælder som altid  "Først til mølle" princippet. 

 

Turledelse:  Jonna & Jørgen Stoltz og Eva & Kim Alkestrup 

Spørgsmål rettes til  Kim Alkestrup, e-mail ka@alkestrup.dk   tlf. 20126845 
 

 

 

Pris pr. person 
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http://www.vallasensvardshus.se

