
      3. april 2011 

Kære Golfvenner 

 
Banerne er dårligt nok åbnet og fore-året kommet før Golftour tyveelleve er kommet 
på plads. Vi skal atter en gang krydse Øresunds blå vande, måske til lidt ærgrelse hvis 
man først har krydset andre vande, men faktum er at man ikke får de samme tilbud i 
Danmark omkring baner, atmosfære eller endsige priser – så lad os fælles glæde os 
over atter at skulle tilbringe et par gode sommerdage hinandens selskab ud i de gamle 
danske kolonier. 
 
Nærmere bestemt skal vi bo på det flotte Tyringe Kurhotell www.tyringekurhotell.se. 
Hotellet ligger i Tyringe, midt i Skåne. Her mødes vi på vanlig vis fredag aften til 
fælles middag og god opstart på turen. 
 
Tyringe är beläget 13 km väster om Hässleholm. Kör Rv 21, sväng in på gamla 
Malmövägen vid Hemköpbutiken mot N Rörum. Efter ca 400 m, skylt Kurhotellet, 
sväng in till höger. Kör rakt fram, uppför backen tills ni ser hotellet.  
www.tyringekurhotell.se/module.asp?XModuleId=5619  
 
 

.  

Sanatorievägen 15 

282 31 Tyringe 

Tel. 0451 - 577 70577 70 
 
Lørdag spiller vi Skyrup Golfbane www.skyrupsgk.se  medens det søndag går det løs 
på Örkeljunga  www.orkelljungagk.com 
 
 – et par mycket trevlige baner. Tjek det gerne ud med de vedlagte links. 

 
 
 
De nærmere detaljer er som følger: 



Dato:   
Weekenden (17) 18-19. juni 2011 i dejligt sommervejr. 
 
Baner/greenfee/tider:  

1. 18 juni 2011 Skyrups GK, Skyrup 28295 Tyringe 
3 flights =  kl 10.07 + 10.15 + 10.22 

 
2. 19 juni 2011 Örkellunga Golfklubb, Woodlands Country Club, 28621 

Örkelljunga 
3 flights =   kl 11.30 + 11.40 + 11.50 

 
Overnatning 

Fredag og lørdag i dobbeltværelser med morgenmad på Tyringe Kurhotell. 
 

Forplejning 

Fredag: 3-retters menu inkl lättöl, vand og kaffe  – kl. 20 
Lørdag: 3-retters gourmet menu inkl lättöl, vand og kaffe  – kl. 19 
 
Stærkere varer kan givetvis købes dersom golfrunderne kræver det ☺ 
 
Pris 

Prisen er 2,300 DKK pr person. 
 
Præmier 

Et overdådigt præmiebord må påregnes og hvem ved måske er der nogle nye 
kategorier, til dem der ellers normalt er ganske uden for kategori ;) 
 
 
Til brug for registreringen skal vi allerede nu bede om jeres golf ID, dvs DGU-

numre. 

 
Senere vender vi tilbage med betalingsfrist og bankkonto. 
 
Vänlige hälsninger 
 

Helle og Holger 
 
 

 


