
Turpris 3000,- kr.  
Pr. golfer i delt dobbeltværelse 

 

Turpris 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 golfklub efter runderne. 

• 1 drink på høloftet før maden søndag og 

mandag. 

• Søndag og mandag 2-retters menu exl. 

Drikkevarer. 

• Tirsdag aften: 3-retters festmenu inkl. 

drikkevarer 

• Dagspræmier og gennemgående præmier i 

2 rækker 

Tilmelding: 

På Golfbox, sæt kryds i golfbil, hvis en sådan 

ønskes. l emnefeltet noteres, om man medbringer 

caddy, ønske om enkeltværelse, allergi mm. 

Tilmeldingen starter mandag d. 10. maj kl. 12:00  

Deltagerantal max 36 ”først til mølle” 

Samtidig med tilmelding indbetales 1000,- kr. pr. 

person til seniorklubbens konto: Danske bank:   

reg. Nr, 3565 konto nr. 3565456571 

Restbeløbet indbetales senest 21. juni 2021  

Turledelse:  

Per Bøgebjerg tlf. 27 11 81 17         

mail pebh41@gmail.com 

Inge Lise og Jørn Eisbo tlf. 22 24 82 16             

mail ingelise@eisbo.dk  

Obs! Logoer er link til banerne og hotellet 

Turen går til Hovborg Kro 

Holmeåvej 2, 6682 Hovborg.   
Hovborg kro ligger en køretur fra Odsherred på 

ca. 3 timer.                   

Vi skal spille 3 dejlige baner, en på Vestfyn og to 

i Midtjylland. 

  

 

 

                                     

 

Gunstart kl. 10.30                                      

Langesø er en skjult dansk golfperle, som vil give 

os en stor positiv oplevelse med 18 fantastiske 

huller, hvor alle huller har hver deres skønhed, 

udfordring og karakter. 

 

                  
 

 

Første flight er kl. 10.30 

Banen er smukt beliggende i et let kuperet 

terræn, hvor både søer, skove, kløfter og vandløb 

kommer i spil. 

 

 
Gunstart kl. 10:00                                                 

Denne golfbane er en reel og udfordrende bane 

med smuk natur, hvor Bramming å og Sneum å 

mødes, så der skal spilles over søer og vandløb. 

 

Onsdag: Morgenmad og afsked 

 

   

  

 

         JYLLANDSTUREN 22/8 – 25/8 2021

 

 

                                        

 

 

 

 

            

 

 

 

J                                               J

ndstur 2020     16. til 19. august      

Søndag 22/8 spiller vi 
Langesø, Langesøvej 139 
5462 Morud 
 
 

Mandag 23/8 spiller vi 

Ribe Golfbane, Snepsgårdevej 14 

6760 Ribe 

 

Tirsdag 24/8 spiller vi 

Kaj Lykke Golfklub, Kirkebrovej 

5 

6740 Bramming 
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