
Herreklubben Ledreborg Palace Golf Club 

 

Invitation ”Tour de Hygge 2019” 

Hvis du har nogen gode spørgsmål så kontakt: Jens Erik Jensen. Mail jejen@mail.dk Telefon 4032 3399 

 

 

Årets herreklubstur 2019 går igen i år til det flade Falster, dog krydret med en afstikker også til 

Lolland. Og igen i år har vi fået et rigtig godt tilbud fra det hyggelige hotel Liselund i Nykøbing Falster, som 

sidste år dannede rammen om en rigtig underholdende weekend  😊 Vi skal i år spille banerne 

Golfklubben Storstrømmen, Maribo Golfklub, Falster Golfklub  

Weekenden fra fredag den 4. til søndag den 6. oktober 2019 

2 x overnatning 
2 x morgenbuffet 

2 x lækker 3 retters middag 
3 x greenfee 

2 x  ”to go” sandwich og vand 
Frokost søndag med 1 øl eller vand 

 

Alt dette får du for bare kr. 2005,00 per person i delt dobbeltværelse. Tillæg for enkeltværelse er blot 

kr. 275,00 per person. Enkeltværelser tildeles efter ”først til mølle” princip, og kan ikke garanteres. Så hvis 
du tilmelder dig, må du forvente at overnatte i dobbeltværelse. Dobbeltværelser er med adskilte senge. 
 
Du skal påregne kr. 250,00 til præmiepenge og så selvfølgelig ”det løse….☺”. Vi spiller en gennemgående 
stableford turnering over 3 dage og har andre indlagte konkurrencer. Nærmere herom senere. 
 
Der er begrænset antal værelser (24) og tilmelding er først til mølle. Så tøv ikke for længe med tilmelding 
her: https://doodle.com/poll/7v8qquh4ip6c97hq Samtidig indbetaler du aconto beløb kr. 500,00 til 
mobilepay 40323399 eller overfører til reg-nr. 2905 konto 5904 750 966. Husk at angive dit navn + 
medlemsnummer. Aconto beløbet refunderes IKKE ved senere afmelding.  Din tilmelding er gyldig når 
aconto beløb er betalt. 

 

Når Herreklubben er på tur går det absolut ikke helt stille af sig…… Der er højt til loftet med grovkornede, men kærlige 

kommentarer, fantastiske golf- og underholdende indslag, holdkonkurrencer og mange flotte præmier. Så hvis du har lyst til en 

weekend i godt selskab med masser af golf og underholdning, så skynd dig at få dig tilmeldt inden vi melder udsolgt! Det endelige 

program modtager du cirka 2 uger før. 

 

Vi mødes fredag på Storstrømmen i 

Nykøbing Falster med første teetid 

kl. 12:00.  Storstrømmen er 

omkranset af skovbryn ligesom 

flere søer er i spil og kræver 

præcise drives for at placere 

bolden.  Her er masser af vand i spil 

og flotte skovhuller.  

 

Baglæns gunstart på Maribo Sø 

Golfklubs flotte anlæg, hvor der er 

en del vand at tage hensyn til når 

gameplanen lægges.  Efter endt spil 

nyder vi sammen en is eller øl på 

Maribos smukke torv med det 

flotte rådhus.  

 

 

Finaledagen afholdes på Falster 

Golfklubs smukke anlæg. Her 

afsluttes dagen med en frokost og 

præmier. Falster Golf er en 

afvekslende, udfordrende og 

spændende skovbane i meget smuk 

natur og kræver lige drives og 

præcise indspil.   

Søndag kl. 09:00 

10.00 

Fredag kl 12.00 

Lørdag kl 10.00 
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