
 

Herreklubben 

 

  

 

Tysklandsturen 2020 

Hermed følgende oplysninger vedr. Herreklubbens tur til Tyskland den 5. 6. og 7. juni 2020. 

 Det er i år muligt at deltage i en 2 eller 3 dags tur. Da der er begrænset pladser, tildeles de efter 

først til mølle princippet. 

 På 3 dags turen er der 20 pladser og på 2 dags turen er der yderligere 14 pladser. I alt 34 pladser. 

 Alle overnatninger (Delt dobbeltværelse) og forplejninger foregår på Pronstorfer Krug. 

 Deltager du i 3 dags turen er prisen 2300,00 kr. (2 x overnatninger, morgenmad og 3 retters 

aftenmenu samt 3 x golf. 

 Deltager du i 2 dags turen er prisen 1300,00 kr. (1 x overnatninger, morgenmad og 3 retters 

aftenmenu samt 2 x golf. 

 Spil fredag er en individuel match med egne præmier. Vi spiller Golf Club Segeberg. Første start 

kl. 11.00. 

 Spil lørdag og søndag er en match over 2 dage. Vi spiller lørdag Maritim Golfpark Ostsee, første 

start kl. 13.00. og søndag Golf Club Segeberg, første start kl. 8.30., hvor der afsluttes med 

præmieoverrækkelse og middag kl. ca. 14.30. 

 Der vil efter tilmeldingen blive udarbejdet kørselsliste. Der betales 150,00 kr. 3 dags turen og 

125 kr. 2 dags turen, pr. person for kørsel, afregning sker direkte til den person man kører med. 

 Hvis du kan og vil køre, så giv venligst også besked om dette. 

 Hvis nogen har behov for golfbil m.m. på banen, skal du selv kontakte golfklubben. 

 Golf Club Segeberg tlf. 0049 45 591 360. Maritim Golfpark 0049 450 277 770. 

 

Tilmelding senest torsdag den 7. maj 2020 til undertegnede 
 

 Efter tilmeldingsfristen vil der blive udsendt yderligere materialer vedr. mødetider, kørsel, spilleplan m.m. 

 

Med venlig hilsen 

Asger S. Schmidt 

Mail: asgerss@bbsyd.dk 

Mobil: 21 95 28 04. 

 

P.S. Skulle det vise sig behov for at udvide med yderligere pladser, vil bestyrelsen gøre sit yderste for 

at dette lykkedes. 
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