
Golfture 60+ i 2017

Golfture og venskabsture  er fastlagt som følger:

Torsdag den 18. maj 2017: Venskabsmatch med Korsør Golfklub på vores bane.

Mandag den 12. juni 2017: Hedeland Golfklub  Tur nr. 1

Torsdag den 17. august 2017:  Venskabsmatch med Skovbo Golfklub på Skovbo´s bane.

Mandag den 28. august 2017:  Tur til Bornholm med 4 overnatninger. Tur nr. 2

Mandag den 18. september 2017: Holbæk Golfklub. Tur nr. 3

Der vil være noget for enhver smag. Der er ture for dem, der kun har lyst til at tage ud og 
spille en enkelt dag, og der er en tur for dem, der ønsker socialt og hyggeligt samvær  
gennem et par dage. 

I lighed med 2016 har vi arrangeret 3 ture udover venskabsbesøgene, hvilket er det 
niveau, der tilfredsstiller medlemmerne.

Vi håber og tror på, at medlemmerne slutter op om disse golfture. De styrker  
sammenholdet, og giver masser af kulør på tilværelsen, luft under vingerne, og så sker det 
i et godt 60+ selskab.

Der skal være 20 medlemmer til hvert arrangement. Hvis ikke, bliver turen aflyst, 
og det sker 2 dage efter sidste tilmeldelsesfrist.

Drikkevarer er kun inkl., hvis det er nævnt.

Tur 1.

Mandag den 12. juni 2017 spiller vi på Hedeland Golfklubs bane. Baglæns gunstart.

Adresse: Maglehøjgårdsvej 6 A, 2640 Hedehusene

Tlf. 4613 6188

Hjemmeside: hedeland-golf.dk

Endelig tilmelding skal være foretaget senest mandag den 22. maj 2017. Beløbet kr. 
385,00 indsættes på konto 4406-3517738670. Husk at mærke betalingen med Tur 1 
og medlemsnummer uden 152.

Beløbet dækker  greenfee – gunstart -  frokost. 



Tur 2.

Tur til Bornholm med 4 overnatninger.

Mandag d Fra mandag den 28. august 2017 og hjemkomst i løbet af fredag den 1. 
september 2017.

Se turbeskrivelse på 60+´s hjemmeside.

Primo februar 2017 kender vi de nøjagtige detaljer, og 60+´s hjemmeside vil blive tilrettet 
disse detaljer.

Bagl Bindende tilmelding til golfboks senest den 25. januar 2017, og senest denne 
dato skal  depositum kr. 1.000,00 være indbetalt. Depositum  indsættes på konto 
4406-3517738670. Husk at mærke indbetalingen Tur 2 og medlemsnummer uden 
152.

Tur 3

Mandag den 18. september 2017 spiller vi Holbæk golfklubs bane.

Adresse: Dragerupvej 50, 4300  Holbæk

Tlf. 5943 4579

Hjemmside: www.holbakgolfklub.dk 

Endelig tilmelding skal være foretaget senest  den 4. september 2017. Beløbet kr. 
370,00 indsættes på konto 4406-3517738670. Husk at mærke betalingen med Tur 3 
og medlemsnummer uden 152.

Beløbet dækker greenfee – gunstart  og frokost

http://www.holbakgolfklub.dk/

