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30. - 31. maj - 1. juni
Hej kære golfvenner!
 
Så er det ved at være forår - se selv på termo-
meteret! - og i får hermed lige en lille hilsen 
med lidt info om vores kommende årlige tur 
ud i det grønne.

Turen går denne gang til det dejlige sydfynske 
øhav og opland, hvor solen altid skinner, det 
aldrig blæser, golfbanerne er klippet med 
neglesakse og burde være fyldt med pal-
mer - og alting er ca. halv pris i forhold 
til Dronningens By. 

I det sydfynske skal vi stifte nærmere be-
kendskab med Fåborg Golfklubs kupere-
de fairways - og Svendborgs lynhurtige 
greens - såååå, nu ved I hvad der skal 
focusere på for at komme i betragtning til pris-
overrækkelserne!
 
Programmet består af en gang blandet hygge, 
grin og godt humør - krydret med god mad og 
endelig - lidt golf!
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Fredag - 30. maj
Vi mødes alle på Hotel Mosegården ved Fåborg 
fredag aften - så der bliver lejlighed til at få en 
tår fynsk sommer og afklæde os bag, kuffert og 
diverse støvet rejsebeklædning.

Bookning af værelser vil bære præg af “først til 
mølle” - da der er reserveret 2 typer værelser - 
og de “hurtige” er heldige, at få de bedste 
(3 x luksus-værelserne overfor restauranten - og 
JA, som arrangør har vi taget et af dem ;-) - 
mens de resterende vil få andre værelser 
med udsigt (er vist placeret ovenover 
luksus-værelserne). Det skal lige nævnes,
at værelserne ikke har samme pris - men, 
at forskellen ikke er stor, når man ta’r 
vores friværdi i betragtning.

Aftendinner - kl. 19.30:
Vi spiser på Mosegården, hvor vi skal ind-
tage en udsøgt 3 retters “dagens menu”.

Vi ses...
Hotel Mosegaard ApS
Nabgyden 31
5600 Faaborg
Tlf. 62 61 56 91
www.hotelmosegaard.dk

Hva koster det...?

Standard-pakke: kr. 1885,-

Luxus-pakke: Kr. 2085,.-

Begge pakke inkludere 3 retters menu 
begge aftener (med kaffe) og morgen-
mad begge dage.

Hvis man ikke skal spille golf - skal man 
fratrække greenfee på kr. 590,- fra oven-
stående beløb.
Cart-vogne koster ca. kr. 200,- pr. dag.

Betaling bedes finde sted senest d. 23. 
maj - og indsættes på konto:
5010 - 1131584 - Jyske bank.

Har I yderligere spørgsmål - ja’ så ringer i 
bare - 36 44 84 11.



GolfTour2008

Lørdag - 31. maj
Morgenmad på Mosegården - i tidsrummet fra 
kl. 08.00 til kl. 08.30 (incl. evt. tilberedning af 
en madpakke til turen).

Deltagende golfspillere bedes træne med fokus 
på at peake sin topform til denne dag - for da 
går turen til Fåborg Golfklub, beliggende i Svan-
ninge bakker - et par km nord for Fåborg. 
Diverse chauffører, caddies og evt. andet tyende 
der ikke udøver den ædle golf sport, bedes holde 
sig klar ved automobilerne kl. 08.45, så kortegen 
kan køre planmæssigt. 
Turen vil ca. vare 25 min - så der kan så blive tid 
til check-in samt lidt træning.

Kørselsvejledning:
Afstand: 12 km - Køretid: 25 min.
1. Start på Nabgyden og kør 1.8 kilometer mod Svendborgvej (44).
2. Forlad Nabgyden til venstre ind på Svendborgvej (44) og fortsæt 7.2 kilometer.
3. Kør ind i rundkørslen på Odensevej (43/8) og vælg frakørsel 2 mod Odensevej (43).
4. Følg Odensevej (43) 2.6 kilometer.
5. Forlad Odensevej (43) til venstre ind på Dalkildegårdsalle og fortsæt 634 meter.
6. Forlad Dalkildegårdsalle til venstre ind på Hammerdamvej og fortsæt 23 meter.
7. Du er fremme på Hammerdamvej.

Den første start vil være kl. 10.00 - og de 2 reste-
rende hold starter lige efter.

Matchform : Stableford
 
Efter Fåborg-matchen er overstået, går turen 
tilbage til Fåborg - og alt efter vejret - vil vi 
måske besøge havnen, gå en tur i Fåborgs gamle 
gader eller tage til Mosegården og slappe af.

Aftendinner:
Vi spiser på Mosegården, hvor vi skal indtage en 
lækker 3 retters menu indeholdende et udsøgt 
sortiment fra det fynske køkken.

Faaborg Golfklub har en utrolig flot og velplejet 
landskabs- og naturbane, der med sin enestående 
beliggenhed midt i “De Sydfynske Alper”, kan til-
byde alle golfspillere og naturelskere en afvekslende 
og udfordrende oplevelse. 

Udover en lille drilsk Par 3 bane på 6 huller, kan vi 
tilbyde alle de øvefaciliteter, man med rimelighed 
kan ønske sig - bl.a. en driving range, putting 
green, bunkere og indendørs træningsfaciliteter. 
Alt ligger samlet i området mellem P-pladsen og 
1. tee, så der er ingen undskyldninger for ikke at 
benytte dem.

Faaborg Golfklub
Dalkildegaards Allé 1

5600 Faaborg
www.faaborggolfklub.dk
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Søndag - 1. juni
Morgenmad på Mosegården - i tidsrummet fra 
kl. 08.00 til kl. 09.00.
Moderat tandbørstning for at få lørdagens ud-
skejelser ud af sind og krop - pakning af automo-
bil, samt check ud af værelser.

Dagens match vil foregå på Svendborgs grønne  
og hurtige greens - med afgang fra Mosegården 
kl. 09.15. Vi kører i kortege til klubben som er 
beliggende lige før Svendborg. Turen vil tage ca. 
40 minutter - så der vil være lidt tid til greenfee, 
inspektion af forhold og bane.

Den første start vil være kl. 11.00 - og de 2 reste-
rende hold starter lige efter.

Matchform : Stableford

Kørselsvejledning:
Afstand: 20 km - Køretid: 40 min
1. Start på Nabgyden og kør 1.8 kilometer mod Svendborgvej (44).
2. Forlad Nabgyden til højre ind på Svendborgvej (44) og fortsæt 16.5 kilometer.
3. Forlad Svendborgvej (44) til venstre ind på Sørup Kirkevej og fortsæt 368 meter.
4. Forlad Sørup Kirkevej til venstre ind på Tordensgårdevej og fortsæt 1.4 kilometer.
5. Du er fremme på Tordensgårdevej.

Svendborg Golf Klub ligger nordvest for Svendborg i et smukt 
kuperet terræn, der grænser op til Hvidkildes skove og marker. 
Fra de højeste punkter på banen er der en skøn udsigt over det 
Sydfynske øhav.

Banen er udvidet flere gange - den oprindelige bane med 9 
huller er tegnet af Frederik Dreyer, seneste udvidelse til en in-
ternational 18-huls bane, par 72, samt en 9-huls bane, par 34, 
er tegnet af Henrik Jacobsen. 18-huls banen, med både klub- 
og backtee, er en udfordring og en nydelse for enhver golfspill-
er. Spilles banen fra backtee, bliver alle facetterne i golfspillet 
testet. Spilles banen fra klubtee, er den straks mere tilgivende, 
og man får både en golf- og naturoplevelse af de bedste.

Efter endt match og Pokaloverrækkelse - er der 
fri leg. Dette kan bestå af lidt mad og drikke - en 
tur til den nærmeste strand (alt efter vejret) - el-
ler “så er det bare med komme hjem!”.

Vi glæder os til at se jer i det fynske...
Golfhilsner fra Jeanette & Steffen :-)

Svendborg Golf Klub
Tordensgårdevej 5

5700 Svendborg
Tlf.: 62224077

www.svendborg-golf.dk


