SOMMERTUR
09.-12. AUGUST 2016
I år går sommerturen til Sverige. Ligesom i 2013 til Araslöv Golfklubb, Starvägen 1, 291 75
Färlöv, hvor vi spiller en to-dages match på Norra Banan ons. 10. og tor. 11. august. For dem,
der måtte ønske det, er det muligt at få en starttid til Södra Banan tirsdag den 9. august uden
extra-betaling. Skal anføres ved tilmelding til turen.
Vi skal bo på Araslöv Golfklubbs hotel (i ”rækkehusene”) på samme adresse, men i nogen
afstand fra selve golfklubben – se info på www.araslovgolf.se. Ankomst tir. 9. august. Der er
indcheckning på værelserne fra kl. 16:00. Udcheckning fre. 12. august senest kl. 10:00.
Vi har reserveret et antal dobbeltværelser og enkeltværelser – max. 56 deltagere.
Araslöv Golfklubb ligger nord for Kristianstad, og der er godt et par timers kørsel dertil fra
Albertslund Golfklub (ca. 160 km). Det vil være muligt at leje vogne (almindelige trolleys) og et
begrænset antal golfbiler (buggies). Lejen betales på stedet. Der findes en golfrestaurant, hvor
man kan købe frokost og drikkevarer (ikke includeret i ”pakken”).
Transport er ikke med i ”pakkeprisen” – det er et ”kør-selv-arrangement”.
Pakken omfatter: 3 overnatninger med indkvartering i dobbeltværelse m/bad incl. 3 x morgenbord og 3 x middag samt greenfee, og prisen er i alt
2.775 DKK pr. person i delt dobbeltværelse *)
(tillæg for enkeltværelse 500 DKK)
Tilmelding:

Tilmelding fra tir. 8 marts 2016 fra kl. 08:00 til 22. marts 2016
kl.08:00 på mail til jytte2103@live.dk eller på mobil 24242318
max. 56 deltagere. Se nærmere på hjemmesiden og på opslagstavlen.
I forbindelse med tilmeldingen skal det oplyses, om der ønskes enkeltværelse,
reservation af starttid tir. 09. august, og om der skal reserveres golfbil.
Pladserne tildeles i tilmeldingsrækkefølge – først til mølle osv.

Betaling:

Depositum på 1.000 kr. pr. person skal være overført til
60’er-Klubbens Matchkonto: reg.nr. 3129 kto.nr. 3129979704
senest tir. 22. marts 2016. Overførslen skal være forsynet med navn og
medlemsnummer. Hvis beløbet ikke er indgået senest denne dato, bortfalder
tilmeldingen.
Restbeløbet, 1775 kr. pr. person i dobbeltværelse, skal overføres senest tir.
5. juli 2013 (for person i enkeltværelse er restbeløbet 2275 kr).

Afbestilling:

Ved afbestilling tidligere end 30 dage før betales 5% af pakkeprisen og senere
end 30 dage før betales 100% af pakkeprisen – med mindre pladserne samtidig
med afbestillingen overdrages til andre medlemmer af 60’er-Klubben.

Parkering:

Der findes p-pladser ved reception og klubhus, ligesom der er p-pladser ved
”rækkehusene”.

*) Der tages forbehold for eventuelle prisstigninger som følge af højere kurs på den svenske valuta.
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Araslöv Golfklubb: Det berømte afslutningshul på Norra Banan

PROGRAM
Tir 9. aug.
kl. 16:00
kl. 19:00 -

Indcheckning på Araslöv Golfklubbs hotel
Middag i restauranten med kaffe bagefter - excl. drikkevarer *

Ons. 10. aug.
kl. 07:30
kl. 09:00
kl. 19:00 -

Morgenmadsbuffet
Start på dagens match (opslag med starttider følger)
Middag i restauranten med kaffe bagefter - excl. drikkevarer *

Tor. 11. aug.
kl. 07:30
kl. 09:00
kl. 19:00 -

Morgenmadsbuffet
Start på dagens match (opslag med starttider følger)
Afslutningsmiddag i restauranten med kaffe bagefter - excl.
drikkevarer *
Kåring af vinderne af 2-dages matchen og præmieuddeling

Fre. 12. aug.
kl. 07:30
kl. 10:00

Morgenmadsbuffet
Vi checker ud fra hotellet.

* Vin, øl eller vand købes i restauranten. (Pris for ”Husets vin” er p.t. 200 SEK for en helflaske.)

