Som medlem af Dameklubben har du nu chancen for at tage med til Barsebäck - igen…….
Fredag, den 16. juni – søndag, 18. juni 2017
De 32 medlemmer der deltog på sidste års tur var meget begejstrede – forståeligt da det er et unikt anlæg med bl.a. 2
x 18 huller hvoraf den ene er en Master Course bane, som vi naturligvis skal spille på. Igen i år har vi forhandlet os
frem til en god pris, selvom prisen på greenfee er steget en del.
Vi regner med, at der igen i år bliver rift om pladserne til god golf, hygge, sjov, grin og måske drinks ☺. Så har du ikke
spillet på Barsebäck før - så er her en fantastisk mulighed i super godt selskab.
Vi mødes fredag den 16. juni, kl. 18.30, til middag. Vi skal bo på golfbanens resort i huse for 4 personer med 2
soverum i hver. Lørdag og søndag spiller vi 2 x 18 huller på henholdsvis Masters Course og Donald Steel Course.
http://www.barsebackresort.se/extra/pod/
Transport forgår, som vi plejer, i egen bil inkl. bro eller færge. For dem er jer der ønsker, bliver der fredag formiddag
også arrangeret spil på Donald Steel Course til en god pris.
Prisen pr. person er DKK 2.800,00 inkl.:
•
•
•
•

2 x overnatning i huse for 4 personer med 2 soverum i hver.
2 x morgenbuffet på hotellet
1 x middag fredag aften
1 x middag med dessert lørdag aften

Kaffe til præmieoverrækkelsen søndag
Flotte præmier og selvfølgelig skal vi have fundet en ny vinder til vandrepokalen
Bindende tilmelding efter først til mølle-princippet, dog senest 15. marts 2017, foretages ved at sende en mail til Dorte
Hedegaard: dorte.hede@gmail.com med angivelse af følgende:
Navn og DGU nr.:
Enten -- ankomst fredag til middag kl. 18.30 og deltager i 2 x golf lørdag og søndag (DKK 2.800,00)
Eller - ankomst fredag formiddag og deltager i 3 x golf fredag (teetime fra kl. 13.00) – søndag pris (DKK 3.100,00)
Hvem du ønsker at dele værelse med
Hvem du ønsker at dele hus (4 personer) med
Oplysning om kørsel – kører du i egen bil og kan du eventuelt have en med. Mangler du kørelejlighed, så skriv det.
Mange golfhilsner på vegne af Dameklubben
Jytte Strand, Ulla Juncker og Dorte Hedegaard

* Prisen er beregnet på baggrund af den svenske kurs februar 2017 Vi tager forbehold for væsentlige kursændringer frem til endelig betaling til
Barsebäck Golf Resort.

