
                                  Jernene 
Invitation til Jubilæums weekendtur 2019 

Herreklubben i Brøndby golfklub 
 

 

Turen går til Skyrup Golfklubb (Tyringe Sverige). 

Vi mødes kl. 7:00 lørdag den 14-09-2019 i Brøndby Golf Klub. 

Afgang med bus kl. 8:00. 

Det er ikke tilladt at medbringe egen trolley. 

Vi er hjemme igen søndag den 15-09-2019 kl. ca. 18:30 

 

Turen koster pr. person i dobbelt værelse 999,- kr. 

Skulle man have ønske om enkeltværelse kan dette bestilles mod en ekstra 

betaling på 250,- kr. 

 

Turen indeholder: 

Bus tur/retur fra Brøndby golfklub til Skyrup Golfklubb. 

1 overnatning. 

1 gang morgen buffet. 

1 gang 2-retters menu. 

2 gange greenfee. 

2 gange trolley leje. 

2 gange frokostpakke til banen (sandwich og kaffe). 

Baneguide og start kit. 

 

Start tider: 

Vi slår ud lørdag fra kl. 12:00 og søndag fra kl. 9:10  

 

Leje af Buggy: 

Det er muligt at leje en buggy for 200,- kr. pr. 18 huller. 

Prisen ER justeret efter den i forvejen indlagte pris på trolley, 

Buggy’en er derimod en tillægspris. 

 

Tilmelding via Golfbox fra 1. december 2018. 

 

Sidste svar frist er den 31. januar 2019. 

 

Har du meldt dig til på Golfbox og ikke frameldt dig igen  

inden den 31. januar 2019, så er din tilmelding bindende. 

 

Betalingsfrist vil blive meldt ud, når vi har overblik på antal deltagere. 

 

 



 

 

 

 

Det er selvfølgelig også en forudsætning for din deltagelse, at du er medlem i 

JERNENE i 2019 sæsonen. 

 

Turen er beregnet ud fra 40 deltagere. 

 

Der kan komme mindre ændringer i prisen på turen  

alt efter hvor mange deltagere vi får. 

 

Skulle der ske ændringer, vil alle få mulighed for at melde fra,  

uden at miste deres penge, hvis du/I ikke kan acceptere prisændringen. 

 

 

Vi glæder os til høj deltagelse. 

 

På bestyrelsens vegne 
Casper Graugaard. 

 
 

Eventuelle spørgsmål kan stilles til: 

Casper Graugaard (formand) – 27 10 10 70 

Finn Ulbæk Andersen (næstformand) – 28 87 28 20 

  


