
Turen går til Hovborg Kro 

 

 

 

 

 

En køretur fra Odsherred på ca. 3 timer.                   

Vi skal spille 3 dejlige midtjyske baner.  

Søndag spiller vi 

Vejen Golfbane: Vigårdsvej 2, 6600 Vejen.   

Vi mødes på banen       

Første flight kl. 12.00                                      

Banen har afvekslende natur med kuperet terræn, 

søer og naturlige forhindringer i skovområder med 

delvis naturfredede arealer. Højtbeliggende teesteder 

og store terrængreens giver banen stærkt sydlandsk 

karakter. 

Mandag spiller vi 
 

Jelling Golfbane:  Jelling Skovvej 2 | 7300 Jelling 

  

Første flight er kl. 10.00 

Velkommen til 18 meget varierede huller. Golfbanen 

ligger omkranset af skov og har et rigt dyreliv, og hvis 

man kan løsrive sig fra golfspillet ind imellem byder 

banen på et væld af udsigter, ikke mindst til Fårup Sø 

og til Grejs Å.  
  

Tirsdag spiller vi 

Breinholtgård Golfbane: Kokspangvej 17-19    

6710 Esbjerg 

Første flight er kl. 10.00                                                     

Breinholtgård Golf Klub, med beliggenhed lige 

udenfor Esbjerg, ligger i naturskønne omgivelser med 

hullerne anlagt i skov, åbent landskab og med flere 

søer, som giver ekstra udfordringer sammen med 

vestenvinden.  

Onsdag: Morgenmad og afsked 

 

Turpris kr. 2800.-  

Turprisen inkluderer flg: 

• 3 x overnatning i delt db. værelse 

• 3 x morgenbuffet 

• 3 x smør selv madpakker 

• 2 x 2- retters menu 

• Tirsdag aften:  

3- retters festmenu inkl.  

drikkevarer.  

• 3 x greenfee  

• Dagspræmier og gennemgående    

turneringspræmier i 2 rækker. 

Tillæg enkeltværelse for hele turen kr. 175.- 

Pris ”caddie” kr.2200.- 

Tilmelding: 

 På Golfbox, her kan også krydses af, om man 

ønsker golfbil og om man er ”caddie”. 

Tilmeldingen starter mandag d. 8. april kl. 12:00  

Deltagerantal 32 spillere, og her gælder som altid 

”først til mølle” princippet.  

Tilmelding senest lørdag den 15. juni 2019  

                              

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 15. juni 2019  

Turledelse:  

Per Bøgebjerg tlf. 27 11 81 17         

mail perbhansen@mail.dk   

  

Inge Lise og Jørn Eisbo tlf. 22 24 82 16             

mail ingelise@eisbo.dk  

Obs! Logoer er link til banerne og hotellet 
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Holmeåvej 2, 6682 Hovborg 

 Jyllandstur 2019      18. til 21. august 
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