
               

       

                                                                                                                                                           

                                      

                              

                            Tour Sønderjylland  
       Onsdag den 15. juni eftermiddag til lørdag den 18. juni morgen 
                           Benniksgård Golfklub- og Hotelprogrammet 
          

           
            HVGolfs program for golfturen til Sønderjylland med golfspil og overnatning på hotel Benniksgård,                
            - lækre måltider og hyggeligt samvær med dine HVGolf venner 2022.  
           24 forventningsfulde og positive HVgolfere har tilmeldt sig Touren. 
           En lille skare spiller Langesø Golf på Vestfyn onsdag formiddag på vej ned til Benniksgård. 
               
                
               Onsdag den 15. juni 
               Vi mødes på Benniksgaard Hotel A/S Sejrsvej 101, Rinkenæs, 6300 Gråsten for registrering i receptionen  
               hen på eftermiddagen.               
               (Telefon 74 65 09 49. info@benniksgaardhotel.dk)  
               Når I er blevet installeret på værelserne mødes vi til velkomstdrink kl. 19 og aftensmad kl. 19.30.          
               
               Torsdag den 16. juni.  
               Efter morgenmaden skal vi spille golf på den flotte Benniksgård bane.  
               Vi har første starttid på golfbanen kl. 10.50 og holdopstilling som sædvanligt genereret af matchudvalgets   
               Lissi Marthin oplyses. Yderligere instruks vil fremgå i Golfbox og opslag i receptionen.                                
               Undervejs medens vi spiller får vi en lækker banesandwich ude på banen og mulighed for at tilkøbe drikkevarer. 
               Efter endt golfspil mødes vi til hygge på terrassen - dernæst tid til en lille morfar.  
               Vi mødes kl. 19 til en drink inden aftensmaden serveres 19.30. Resultatet af holdmatchen proklameres. 
               Aftenen er til fri disposition – men der kan også forventes nogle hyggelige timer i godt selskab, hvis man bliver på hotellet. 
                                      
               Fredag den 17. juni. 
               Igen står der golfspil på programmet. Starttid kl. 9.30 og programmet fra i går gentager sig mht. banesandwich.     
               Efter endt golfspil mødes vi til hygge på terrassen – vi får resultatet af dagens match og holdturnering.  
               Og så gemmer vi præmieoverrækkelse og kåring af vinderne, til vi mødes ved spisetid lidt senere på dagen. 
               Tid til en lille lur - inden vi mødes til en drink kl. 19 - inden aftensmaden serveres.  
               Præmieoverrækkelse af bedste individuelle score Herre, Dame og A- og B-rækkerne samt vinderholdet af holdmatchen. 
               Sidste aften er igen til fri disposition – måske en gåtur i de flotte omgivelser hånd i hånd med din udvalgte darling. 
 
               Lørdag den 18. juni afrejsedag 
               Efter morgenmaden tjekker vi ud og vender næsen hjemad - glade og mætte på oplevelser. 
 
                
               Drikkevarer til aftensmaden og kaffe er for egen regning for alle 3 aftener. 
                
                               
               Venlig hilsen og på gensyn  
               Matchudvalget Chris Daimo 41 81 51 80 og Lissi Marthin mobil 20 12 10 15.        
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