
Herreklubbens udflugt 2021 går til Vejle - og Horsens Golfklub 

I år er det en todages tur, og der er forhåndsreserveret 15 dobbeltværelser og 5 enkeltværelser. I 

tilfælde af overtegning gælder først til mølle princippet. 

Program: 

Fredag den 10. september kører vi selv til Vejle Golfklub der ligger på Ibækvej 46, 7100 Vejle.  

Vi starter med morgenmad kl. 9:30. Første bold slår ud på hul 1 kl. 11:00, og vi spiller 

Parken/Skoven med start på begge sløjfer. 

Efter spil (og måske en vinder/taber øl) kører vi til Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 

Brædstrup, hvor vi får anvist vore værelser.. 

Kl. 19:30 får vi serveret en tre retters middag. Både før og efter middagen er der tid til hyggeligt 

samvær evt. med fri bowling eller billard. 

Der fri wi-fi på værelserne. 

Lørdag den 11. september er der morgenbuffet på hotellet fra kl. 7:00. Der er en sandwich til at tage 

med på golfbanen.. 

Efter vi er tjekket ud kører vi til Horsens Golfklub, Silkeborgvej 44, 8700 Horsens (ca. 16 

minutter). Vi spiller ud med baglæns gunstart kl 10:30, så vær klar i god tid. 

Der er gratis bolde på driving range. 

Efter spil er der præmieoverrækkelse og hermed er udflugten slut. Det er muligt at få noget at spise 

i golfklubben, men det er for egen regning. 

Prisen for arrangementet er kr. 800- i delt dobbeltværelse og kr. 1020- i enkeltværelse, og 

tilmelding sker på GolfBox senest den 25. august. 

Betaling skal ske ved tilmeldingen på mobilpay 282700 med angivelse af navn og DGU-nr. Har du 

ikke mulighed for at betale med mobilpay eller problemer med at tilmelde dig via GolfBox, så kan 

du tilmelde dig og betale kontant til matchlederne ved en torsdagsmatch senest torsdag den 26. 

august. 

Har du deltaget i mindre end 10 torsdagsmatcher i 2021 skal du betale kr. 30/gang der mangler. 

Beløbet vil blive opkrævet fredag aften  

Drikkevare og kørsel er ikke inkluderet i prisen. 

 


