
Golfweekend i Landskrona Golfklubb
Fredag den 17. september sætter Fredensborgs Golf Clubs damer atter kursen mod Sverige. Det kunne jo af gode grun-
de ikke blive i Araslöv som lovet, men vi har fundet et andet godt sted: 
 
  Landskrona Golfklubb, Kungsgård 12, 261 60 LANDSKRONA

Klubben ligger godt 1 time og 15 min.s kørsel fra Fredensborg over broen mod syd med fin udsigt til Danmark. 

Vi skal bo i A huse, med 3 dobbeltværelser med hver 2 enkeltsenge og et badeværelse pr. hus. Der er køkken med køl/
frys og ovn i hvert hus. Se mere her: https://www.motesplatsborstahusen.se/sv/stuga-a63-6-baddar-wcdusch

Opholdet består af:
2 overnatninger i dobbeltværelse, inkl. håndklæde, sengelinned og slutrengøring, 
2 morgenmad, 
2 Bistromeny (aftensmad), 
3 greenfees.
Prisen er for delt dobbeltværelse: DKK 3.550

Beløbet bliver trukket på din konto den 2. august - vi skal betale Landskrona Golfklub 40 dage før indtjek.

Drikkevarer er for egen regning under hele opholdet.

Vi mødes fredag kl. 9:30 i klubhuset, hvor vi ordner indkvartering og scorekort. Første start er kl. 11. Der udsendes me-
get mere med startliste mm. når vi nærmer os.

Vi glæder os virkelig til at komme ud på fremmed græs igen med alle jer skønne damer - vi plejer jo at have en fest både 
på banen og om aftenen. 

SÅ GO FOR IT - TILMELD JER! Det kan gøres nu i Golfbox.

De bedste hilsner
Diana, Majken og Ulla

Førstepræmien er igen iår sponseret af 

NB:
Landskrona Golfklub giver ikke pengene retur ved afbestilling senere end 2 uger før ankomst, så hvis Coronasituationen 
i Sverige medfører et indrejseforbud inden for de 2 uger, så taber vi alle pengene. Vi i udvalget vil selvfølgelig tage bestik 
af det svenske riges tilstand, og hvis vi mener, at der er risiko for indrejseforbud eller lignende, så aflyser vi selvfølgelig 
i tide - men der vil være en risiko for, at i taber jeres penge, hvis der sker noget uventet tæt på afrejsedagen, som vi i 
udvalget ikke har set komme. Det sker forhåbentlig ikke, men vi vil for god ordens skyld lige nævne det.


