
Sommerturen 2021 

  For medlemmer af Seniorklubben i Skovbo Golfklub 

 

Vi blev i 2020 desværre snydt af coronaen, så vi ikke kom til Tyringe Kurhotell, og i år 

kunne det heller ikke lade sig gøre, men turen er som nævnt programsat til maj 2022. 

Men I skal ikke snydes for en tur i 2021, så vi har arrangeret en tur til: 

Hotel Pejsegården i Brædstrup, (det er Midtjylland for de ikke-stedkendte !) 

Her skal vi bo fra søndag d.5. til onsdag d.8. september og med følgende program: 

3 x morgenbuffet og der er en sandwich og en vand til golfrunder mandag og tirsdag. 

Søndag og mandag får vi en 2-retters middag, tirsdag slutter vi med en 3-retters menu. 

Vi starter middagene med en velkomstdrink, og i budgettet er der også sat penge af til et par glas vin eller 

fadøl      . 

Vores kendte husorkester har endnu en gang meldt deres ankomst, så I får en blandet buket af spisning, 

’’musikalsk’’ underholdning, præmieuddeling og socialt samvær. 

Banevalget har ikke været nemt da vi er sent ude i år, vi havde håbet på at Tyringe var ok, men vi har fået 

aftaler med følgende baner der ligger rimeligt tæt på Pejsegården: 

Søndag den 5.09 spiller vi Stensballegaard Golfklub, løbende start fra kl. 10. 

Mandag den 6.09. spiller vi Juelsminde Golfklub, løbende start fra kl.10.45 

Tirsdag den 7.09. spiller vi Tange Sø Golfklub, løbende start fra kl. 10. 

Igen har vi fået nogle fornuftige priser, så vi kan tilbyde turen til jer til følgende: 

Dobbeltværelse: Pr. person kr. 2.900,-  (Klubturnering/september/senior-dobbeltværelse). 

Enkeltværelse: Kr. 3.500,-  (Klubturnering/september/senior-enkeltværelse). 

Tilmelding på GOLFBOX fra Lørdag den 10. April kl. 16:00. 

Der er reserveret 24 dobb.værelser og 12 enk.værelser, så der gælder ”først til mølle”. 

                                 På glædeligt gensyn fra turneringslederne 

Finn Marcussen    fmdk@mail.tele.dk 

Erik Bjerregaard   hannerik@privat.dk  

Erik Kaaber           erik@sperling-kaaber.dk  

Info & links 

http://pejsegaarden.dk           https://stensballegaardgolf.dk  

https://juelsmindegolf.dk       https://tangegolf.dk 
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