
Torsdagsveteranerne – Sommertur til Fyn/Jylland 2023 

 

Mandag d. 12. juni til onsdag d. 14. juni 2023 

                                                                                                                      Tange Sø Golfklub  

Program: 

Mandag d. 12. juni: Mødetid Kl. 6.15 og afgang 

med bus fra golfklubben ca. 6.30 til Barløsegård 

Golfklub ved Assens (bbgolf.dk) der får vi Brunch 

og har baglæns gunstart Kl. 10.30. Efter spillet 

kører vi til Hotel Pejsegården i Brædstrup, hvor vi 

tjekker ind. Der er velkomstdrink Kl. 19.00, og vi indtager en 2. retters menu kl. 19.30. i eget 

lokale. 

Tirsdag d. 13. juni: Afgang fra hotellet Kl. 8.00. (husk at tage banesandwich og vand med, det står i 

receptionen) til Tange Sø Golfklub, (Tangegolf.dk) hvor vi får baglæns gunstart Kl. 10.00. Efter 

spillet er der frokost i restauranten, derefter kører vi retur til hotellet hvor vi får en drink kl. 19.00, 

derefter en 3. retters menu i eget lokale. 

Onsdag d. 14. juni. Afgang fra hotellet Kl. 8.00. (husk at tage banesandwich og vand med, det står i 

receptionen) til Fredericia Golfklub, hvor vi får en baglæns gunstart Kl. 10.30. Efter spillet er der 

frokost i restauranten, derefter hjemkørsel til Mogenstrup, hvor vi forventer at være Kl. 19.00 

Turen indeholder: Bustransport. To overnatninger i enkeltværelse, brunch, to gange morgenmad, 

banesandwich med vand (står i receptionen) og to gange frokost. En to retters menu og en tre 

retters menu på hotellet, og 3 gange greenfee. 

Turens Pris: 3250 Kr. (gældende for mindst 30 deltagere). Den lave pris skyldes den flotte 

donation på 30.000 Kr. fra Anne Køie. 

Depositum 1000 Kr. indbetales senest 31-12-2022 til vores rejsekonto 2510-0743596625 med 

tydelig angivelse af navn. Restbeløbet 2250 Kr. indbetales senest 31. marts 2023. 

 

Tilmelding: Tilmelding til turen sker via den turnering, der er oprettet i Golfbox. Der er reserveret 

36 pladser på hotellet. Tilmelding efter først-til-mølle-princip. Tilmeldingen er bindende, og man 

kan ikke påregne at få depositum tilbagebetalt. 

Deltagelse i turen kræver medlemskab af Torsdagsveteranerne i Sydsjællands 

Golfklub.  


