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DAME-klubbens golftur – juni 2023 
 

                       

                             WOODLANDS COUNTRY CLUB, Rya 472, 286 91 Örkelljunga, Sverige.  
 
Danskejet 27 hullers golfresort, hvor du kan bo i arkitekttegnede luksushuse eller på hotellet 
midt på golfbanen1 i den smukke skånske natur; en storslået golfoplevelse. 
Link: https://woodlands.se/golfpaket/  
 
Vi har planlagt med 2 overnatninger fra den 11. juni, søndag, til den 13. juni, tirsdag. 
 

Dato Tid Aktivitet Kommentar 

11. 06.23 08:30 - afgang  
 
10:30 – Lund 
 
 
14:30 – afgang ca. 
16:00 – ankomst 
19:00 - middag 

Samkørsel i private biler2 til 
Örkelljunga 
Kulturelt indslag: 

• Lund Domkirke3 

• Byvandring og frokost45 
……. mod Örkelljunga 
Woodlands Country Club – tjek ind 
2-retters middag og hygge 

Øresundsbroen 
 
 
 
Creperi 
 
 
Incl. 

12.06.23 08:00 – morgenmad 
10:00 – golf 
 
19:00 - middag 

I samlet flok 
Runde 1, tiden ikke bekræftet 
Mellem golf og middag - fri leg 
I golfklubben, 2-retters middag og 
hygge 

Incl. 
Frokost 
 
Incl. 

13.06.23 08:00 – morgenmad 
10:00 – golf 
13:00 – frokost 
14:30 – afgang 
 
20:00 – hjemme 

Tjek ud, senest 09:00 
Runde 2, tiden ikke bekræftet 
Frokost og præmieoverrækning 
Hver bil aftaler indbyrdes, om der 
skal gøres stop ved DORMI, Malmø 
 

Incl. 
Incl. 
Frokost 

 
1 Se forklaring nederst side 2 
2 Bilerne deler indbyrdes udgifterne for bro og benzin/diesel! 
3 https://www.sydsverige.dk/?pageID=152 – her får du en kort historie om domkirken! 
4 Frokosterne er for egen regning 
5 Creperiet i Lund, Klostergatan (tæt på Domkirken) 

https://woodlands.se/golfpaket/
https://www.sydsverige.dk/?pageID=152
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OPHOLD: 
 
Pris:  3.590 SEK = 2.400 DKK. Beløbet dækker 
 

• 2 x overnatning (enten luksushus eller på dobbeltværelse; enkeltværelse + 300 SEK) 
2 x morgenbuffet 
2 x 2-retters middag 
2 x dagsgreenfee  

TRANSPORT:  

Pr. bil : Ca. 565 DKK (550 km i alt og køretid direkte 2 timer 40 minutter) 

Bro pr. bil    :  Ca. 370 DKK 

 

 

 

 

På Woodlands er der i skrivende stund bestilt plads til 10 deltagere! Det betyder, at vi har booket 

1 hus (8 personer, jo færre jo dyrere) og hotelværelse for resten. Når vi ved, hvor mange af jer, der 

vil deltage, tilretter vi straks logi! 

 

DEADLINE for tilmelding:   

25. april 2023, kl. 23:59 

BETALINGER: 

Depositum  :    800,00 DKK betales ved tilmeldingen. Kontoinformationer senere. 

Resterende beløb :    Ved afgang fra Woodlands 

Transport  :    Aftales og afregnes med bilens chauffør  


