
Sted:  Araslöv Golf och Resort 
Starvägen 1 
291 75 Färlöv 
Klubben ligger godt 2 timers kørsel fra Fredens-
borg over broen mød øst lige nord for Kristianstad 
i Sverige. Det tager ca. 30 mere med færgen. 

Indkvartering:  Vi skal bo i Golfhotellet midt på banen, med ud-
sigt over Arasløv Sø. Det er dobbeltværelser med 
bad og toilet, tv og wifi, og alle værelser har hver 
en lille terrasse ud mod banen. Biler parkeres ved 
værelserne. 

 Et fællesrum tæt på vores værelser er til rådighed, 
når vi skal mødes uden for spisetid. Når vi skal 
spise i klubbens restaurant, bliver vi afhentet af 
klubben i en minibus. Der er ikke langt, man kan 
vælge at gå.

 
Priser: Fredag - søndag: ca. dkr. 3.300 pr. person inkl.  2 

overnatninger i dobbeltværelse, morgenmad, 2 
3-retters middag, 3 greenfees. Drikkevarer er for 
egen regning under hele opholdet. 

Vi mødes fredag kl. 930 i klubhuset, hvor vi ordner indkvartering og 
scorekort. Første start er kl. 11. (Tiden kan blive ændret) 
Lørdag er første start kl. 9 og søndag kl. 940. (Tiderne kan blive 
ændret, da vi endnu ikke har aftalerne helt på plads).

Tilmelding sker i Golfbox under turneringer og man skal være 
medlem af Dameklubben for at deltage. Der udsendes meget mere 
med startliste mm. når vi nærmer os. 

Kærlig hilsen 
Majken, Diana og Ulla

Førstepræmien er igen i år sponseret af 



"Här börjar en fantastisk golfupplevelse"

Fredensborg Golf Clubs Dameklub byder igen på en tur til Sverige. 

Fredag den 4. juni 2021 sætter vi snuden mod Arasløv Golf, hvor vi har 3 
gode dage med golf, hygge og ikke mindst dejlig mad. 

”Strax norr om Kristianstad, en timme från Malmö ligger vår vackra 
36 håls anläggning. Vårt golfpaket har snabbt etablerat sig som ett 
av Sveriges mest populära.

Med anor från 1700-talet möts du av en genuin skånsk miljö med 
smakfulla blandningar av det traditionella och det moderna.

Golfen är i centrum hos oss men förvänta dig både en upplevelse 
för ögat och magen.”


