
Invitation 2016
Tirsdagsklubbens Golftur til Lübker Golf Resort (12.- 14. august)

_______________________________________________________________________________________

Igen i år har formandskabet valgt at turen går til Lübker Golf Resort på Djursland, hvor vi skal spille de 
fantastiske 27 huller de har på deres resort. Det bliver en naturskøn oplevelse på nogen af Danmarks absolut 
bedste huller. Vi skal naturligvis bo i de lækre luksuslejligheder lige ved klubhuset og første tee.

Fredag den 12. august
07.15 Vi mødes på Parkeringspladsen ved Korsør Golfklub
07.30 Transport til Lübker Golf Resort
11.00 Frokost i Lübker Golfklub
12.00 Golfspil på Lübker banen
19.30 Middag - hovedret og dessert
                      Socialt samvær

Lørdag den 13. august
7.30 – 8.15 Morgenmad i Lübker golfklub
8.30 Golfspil på Lübker
19.30 Middag – hovedret og dessert
                      Socialt samvær

Søndag den 14. august
7.30 – 8.15 Morgenmad. Husk at tjekke ud fra lejlighederne
8.20 Golfspil på Lübker banen
14.30 Frokost og præmieudlevering i Lübker golfklub
15.30 – ? Hjemtransport

Under middagen fredag og lørdag aften er påklædningen pænt Casual.

Sponsorpræmier er som altid meget velkomne - henvendelse til formandskabet.

Kørsel aftales individuelt mellem deltagerne.

Pris
I år har vi 3 priser, afhængig af hvor mange I vil være i lejligheden.

3.495 kroner for 2 i lejligheden
3.395 kroner for 3 i lejligheden
3.295 kroner for 4 i lejligheden

Lejligheden har to værelser med to senge i hvert. Så du får reelt eget værelse hvis I er to i lejligheden.

Prisen dækker 2 overnatninger, 2 x morgenbuffet, 2 x 2-retters middag, 3 golfrunder, 2 x frokost (fredag kl. 
11 og søndag kl. 14.30) samt 100 kroner til præmier.

Tilmelding
Tilmelding sker via www.korsoergolf-tirsdag.dk/tilmeldinger.
Husk at angive antal i lejligheden og dermed din pris.

Din tilmelding er gældende fra det øjeblik du betaler – enten via MobilePay 93981137 eller ind på 
bankkonto 3212-4951945250.

Deadline
Sidste tilmelding er fredag den 13. maj 2016.

Vi glæder os til igen at byde velkommen på Lübker
Formandskabet

www.lubker.com

http://www.korsoergolf-tirsdag.dk/tilmeldinger

