J

JYLLANDSTUREN 21/8 – 24/8 2022

J
Turen går til Hovborg Kro
ndstur 2020

Holmeåvej 2, 6682 Hovborg.
Hovborg kro ligger en køretur fra Odsherred på
ca. 3 timer.
Vi skal spille 3 dejlige baner, Barløseborg på Fyn
og to i Midtjylland.

Søndag 21/8 spiller vi
Barløseborg Golfklub
Skovvangsvej 47
5610 Assens
Gunstart (baglæns) kl. 11.00
Barløseborgs golfbane er en meget smuk bane
med mange udfordringer. Både sø, skov i
tidligere grusgrav, samt barsk kuperet terræn

Mandag 22/8 spiller vi
Gyttegård Golfklub
Billumsvej 43
7250 Hejnsvig

Gunstart (baglæns) kl. 10.00
Banen ligger midt i den skønne natur. Den har 18
afvekslende huller i skov og åbent landskab og
lidt utraditionel kun en par 70 bane.
Tirsdag 23/8 spiller vi
Give Golfklub
Bregnhovedvej 3
7323 Give

Turpris 3000,- kr

16.
til
19.
august
Turpris
Pr. golfer i delt dobbeltværelse

2300,- kr. pr. Ikke golfer (caddy) i delt
dobbeltværelse.
Tillæg for enkeltværelse 300,- kr.

Turprisen inkluderer flg:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 x greenfee
3 x overnatning i delt db. værelse
3 x morgenbuffet
2 x smør-selv madpakker
1 øl/vand i golfklubberne efter runderne
1 drink på høloftet før maden søndag og
mandag og tirsdag.
Søndag og mandag 2-retters menu exl.
drikkevarer.
Tirsdag aften: 3-retters festmenu inkl.. 2 glas
vin.
Dagspræmier og gennemgående præmier i 2
rækker.

Tilmelding:
På Golfbox, sæt kryds i golfbil, hvis en sådan
ønskes. I emnefeltet noteres, om man medbringer
caddy, ønske om enkeltværelse, allergi mm.
Tilmeldingen starter mandag d. 9. maj kl. 12:00.
Deltagerantal max 36 ”først til mølle”.
Samtidig med tilmelding indbetales 1000,-kr pr.
person til seniorklubens konto: Danske Bank:
reg. nr. 3565 3565 456 571
Restbeløbet indbetales senest d. 21. juni 2022
Turledelse:

Gunstart (baglæns) kl. 10.00
Denne golfbane ligger i naturskønne omgivelser i
åbent landskab med store gamle træer, mange
doglegs.

Per Bøgebjerg tlf. 27 11 81 17
mail pebh41@gmail.com
Inge Lise og Jørn Eisbo til 22 24 82 16
mail ingelise@eisbo.dk
mail eisboj@dadlnet.dk

Onsdag: Morgenmad og afsked

Obs! Logoer er link til banerne og hotellet

