
 

 

 

 

Gof`indernes golftur 2019 går i år igen til Sverige med spil torsdag på  Haverdals GK  

www.haversdalgk.se samt overnatning og spil fredag på Ringenäs golfresort  www.rigk.se/ (kopier 

linkadresser for nærmere info.) Alle værelser på Ringenäs har terrasse med havudsigt. 

Det foreløbige program: 

Vi mødes i Holbæk golfklub torsdag d. 15. august 2019 om morgenen senest kl. 6:45 medbringende madpakke til 

dagen og golfudstyr. Afgang kl. 7:00. 

Vi kører mod Haverdals golfbane over Øresundsbroen og skal være klar kl. 11 til løbende start. Der er reserveret 7 buggy.  

Efter spil kører vi ca. 6 km. mod Ringenäs golfresort, hvor vi har reserveret hele resortet med 23 enkeltværelser. 

Ca. kl. 19:00 starter vi med en før drink. Middagen er en 2 retters aftenmenu i vores eget lokale samt socialt samvær. 

Overnatning og morgenbuffet. 

Vi skal have tjekket ud senest kl. 10 og spiller Ringenäs igen med løbende start fra kl. 9:20- 10:17. 

Efter spil frokost i golfklubben samt afslutning på golfturneringen. 

Hjemkomst mellem kl. 19 og kl. 20. 

Pris pr. deltager i enkeltværelse for hotelophold, morgenbuffet, før drink, 2 retters aftenmenu, frokost om 

fredagen, 2 x greenfee, baneguide, fri range bolde, leje af trolley, 10 % på konfektion i Ringenäs golfshop ved 

brug af rabatkuponen til rabatten, der ligger på hotelværelset ved betalingen = 2490,00 sv.kr.  

Pris hvis 2 deler værelse 2190.00 sv.kr. pr. pers. 

Leje af buggy pr. stk. i Haverdals 350,00 sv.kr. og i Ringenäs 375,00 sv.kr. 

I afregner selv for ovenstående dels på hotellet og dels i golfklubben. Nærmere om dette senere. 

Ved framelding: 

• senere end d. 15/07-19 skal man regne med at betale 25% af 2190,00 sv.kr/2490,00 sv.kr.  

• senere end d. 05/08 -19 skal man betale 75 % af 2190,00 sv.kr/2490,00 sv.kr. 

• efter d. 12/08-19 hæfter man 100% for = 2190,00 sv.kr./2490,00 sv.kr. 

Betaling til Bente: Bus m.m. 600.00 d.kr. Beløbet er udregnet efter 20 deltagere, og turen gennemføres med 20 

deltagere. Ved afbud kan det ikke forventes at få det indbetalte beløb tilbage.  

Ved uforudsete udgifter tages beløbet fra vores rejsekonto (overskud fra tidligere ture), der lyder på 907,00 kr. 

Tilmelding til Karin – ”først til mølle princippet” - og senest fredag d. 14/6-18 på k.veje.j@gmail.com 

med DGU nr., ønske om ene- eller dobbeltværelse med hvem der evt. deles værelse med, evt. 

bestilling af buggy, og hvem man evt. ønsker at dele buggy med. 

samt betaling til Bente på Konto: 1726 – 0721691470 (husk navn og medlemsnr.) 

Vi håber ovennævnte tur har vakt jeres interesse og ser frem til at få tilbagemeldinger fra jer. 

Kærlig hilsen Kirsten, Vibeke, Bente og Karin. D. 25/3-19. 
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