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Dato: Mandag den 5. juni og tirsdag den 6. juni 2023 

Bane: Sønderjyllands Golfklub, Golfbanevej 3, 6360 Tinglev.  Tlf.: 74 68 75 25, www.sdj-golfklub.dk 

 Hotel: Christies Sdr. Hostrup Kro, Sdr. Hostrup Søndergade 10, 6200 Åbenrå. Tlf. 74 61 34 46, www.christies.dk 

 

 

Priser: OBS! Priserne er inklusive drikkevarer ad libitum fra kl. 15 til 24 på ankomstdagen (husets vine, fadøl,  
te/kaffe og vand). 

Spillere:   1550 kr. pr. deltager 
Ledsagere som ikke spiller:  1100 kr. pr. deltager 
Tillæg for enkeltværelse:  400 kr. 

Tilmelding: Senest den 1. november på listen, der er ophængt på Senior Sections opslagstavle i klubhuset. 

Depositum: 500 kr. pr. person indbetales til konto 5495-1129677 senest 1. november 2022. 

Restbeløb 1050/600 kr. pr. Person og evt. tillæg for enkeltværelse indbetales til samme konto senest den 1. maj 2023. 

Banen  
ligger lidt syd for Åbenrå, knap 1½ time fra Skanderborg. Klubben 
beskriver banen som en smuk skov og parkbane med store træer 
afvekslende med åbne arealer. Med tre teesteder, benævnt 51, 56 
og 58 er banen lidt længere end vores egen. Til gengæld er den ikke 
særligt kuperet.  

Kroen  
ligger ca. 10 min. fra banen og beskriver sig selv som et sted, der 
stræber efter topniveau. Opholdet byder på en 4 retters kro-
gourmet-middag med drikkevarer ad libitum, og overnatning i en af 
de 10 hotelhytter eller i ”normale” Hotelværelser.   

Program 

Mandag 8.45 Velkomst og praktiske oplysninger (og en morgenbitter) 

 9.00 Gunstart (lidt tidligere end normalt. Det er klubbens ønske) 
 15.00 Kaffe og kage i kroens restaurant 

Drikkevarer ad libitum indtil kl. 24.00  
 18.00 Velkomstdrink 

4 retters middag med husets vine ad libitum  (rød og hvid) 
Kaffe med sødt 
Præmieuddeling 

 23.45 Sidste gratis omgang serveres 
Tirsdag 7.30 Morgenmad i restauranten inkl. en morgen bitter (så der er ingen før vi spiller ud) 
 9.00 Gunstart  
  Efter runden slutter vi af med 3 stykker uspec. smørrebrød i klubbens restaurant og præmieuddeling. 

 
 Vi glæder os til et par hyggelige golfdage 
 
Hans Bach   hansbach7@gmail.com, 51 55 63 10 
Karin Hansen,  karinhansen98@gmail.com, 50 94 18 18 
Søren Schmidt, sbskolt@gmail.com, 42 44 45 90 
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