
Weekend tur 

Fredag 17. september – Søndag 19. september 2021 

Lørdag 18. september – Søndag 19. september 2021 

 

I år har vi valgt at bede Caddie Golfrejser som er sponser i Smørum GK om at arrangere vores tur 

som går til Benniksgaard -  www.benniksgaardgolf.dk  Og vi håber mange har lyst til at deltage så vi 

kan få en dejlig weekend sammen, med masser af sjov og hygge både på og uden for banen. 

Det officielle program starter lørdag, men vi har valgt at bede om pris på 1 og 2 overnatninger, da 

vi tidligere har erfaret, at ca. 1/3 gerne vil afsted om fredagen. 

 

Program: 

Vælger man at køre fredag, arrangerer man evt. selv golf på vej derover og aftaler selv kørsel. 

Tidligt lørdag morgen kører lørdagsholdet fra Smørum Golfklub, første bold går ud kl. 12.00 på 

Benniksgaard. 

Vi checker ind når vi har spillet og der er middag og hygge om aftenen. 

Søndag morgen er der morgenmad og første bold går ud kl. 10.00 – efter golf kører vi hjemad. 

 

Pris: 

 

Blomsterkassen giver tilskud på kr. 175,- til turen. 

 

Prisen for program lørdag-søndag i delt dobbeltværelse er  kr. 1.650,- Din pris kr. 1.475,- 

Prisen for program lørdag-søndag er i eneværelse   kr. 1.825,- Din pris kr. 1.650,- 

(1 overnatning inkl. morgenmad, 1 aftensmad, 2 runder golf og range bolde). 

 

Prisen for program fredag-søndag i delt dobbeltværelse er  kr. 2.398,- Din pris kr. 2.223,- 

Prisen for program fredag-søndag er i eneværelse   kr. 2.820,- Din pris kr. 2.645 

(2 overnatning inkl. morgenmad, 2 aftensmad, 2 runder golf og range bolde). 

 

Derudover kommer der udgifter til kørsel og bro. Vi gør som sidste gang, 3 i hver bil. Vi tager ikke 

vogne med. 

Frokost og drikkevarer på turen er for egen regning. 

 

Vil du med så skriv en mail til: jetteborchsenius@gmail.com: 

• Skriv dit fulde navn og DGU nr. 

• Skriv hvilken løsning du ønsker og om du vil have eneværelse. Oplys hvis du har aftale om at 

dele værelse, ellers booker hotellet os blot ind i værelserne. 

• Skriv om du kan stille bil til rådighed, skriv hvis du har aftalt hvem du kører med. 

• Indbetal a/c kr. 300,- ved tilmelding til Smørblomsternes konto 3138-3138549313. 

Restbeløb skal være indbetalt senest 27. juni 2021 

• Deadline for tilmelding og a/c betaling kr. 300,- er 

søndag 16. maj 2021 

 

De bedste hilsner  

 

Bestyrelsen 

http://www.benniksgaardgolf.dk/
mailto:jetteborchsenius@gmail.com

