Sommergolf i Middelfart 27. – 29. juli 2019.

Program
Lørdag, den 27. juli 2019.
Kl. 14.00 Vi mødes på
CLAY KERAMIKMUSEUM DANMARK
Grimmerhus
Kongebrovej 42
5500 Middelfart
Kaffe med brød
Middelfarts historie ved Peter Storm.
Rundvisning på Museet med keramik af verdensklasse.
Kl. 17.30. Ankomst og indkvartering på
Hotel SIXTUS
Teglgårdsvej 73
5500 Middelfart
Tlf. 6441 1999
Kl. 19.00. Grill-buffet.

Søndag, den 28. juli 2019.
Kl. 07.30. Morgenbuffet samt udlevering af ”To Go pose” med lækker, stor sandwich, frugt, kage
og kildevand.
Kl. 10.30. Start på 1. runde golf på
Golfklubben Lillebælt
Østre Hougvej 130
5500 Middelfart

Der spilles parmatch Best Ball Stableford hulspil. De 2 par på holdet spiller mod
hinanden.

Kl. 18.30. Velkomstdrink.
Kl. 19.00. 3-retters festmenu.
Kl. 21.00. Aftenkaffe eller the med sødt. Derefter mulighed for en stille dans.

Mandag, den 29. juli 2018
Kl. 10.00. Gunstart på
Barløseborg Golfbane
Skovvangsvej 47
5610 Assens.
Alle spiller stableford i 2 dame- og 2 herrerækker.
Efter matchen serveres de efterhånden traditionelle frikadeller med kold kartoffelsalat.
Herefter er der præmieoverrækkelse og afslutning.

Arrangementet er opdelt, så man kan deltage enten alle dage eller undlade arrangementet på Clay
og først møde på Golfklubben Lillebælt søndag den 28. juli med 1 overnatning og 2 gange golf.
Pris pr. person for totalt arrangement som ovenfor i dobbeltværelse kr. 2975.
Tillæg for enkeltværelse kr. 400.
Pris for golfarrangement pr. person med ankomst direkte til Golfklubben Lillebælt den. 29. juli
kl.10.00 og 1 nat på Hotel SIXTUS i dobbeltværelse kr. 1785.
Tillæg for enkeltværelse kr. 200.
For ikke golf spillende personer reduceres prisen med kr. 550
Deltagere der ikke er medlemmer af Golf Club Danois Cote d´Azur betaler kr. 50 ekstra pr. golfdag.
Beløb bedes venligst indbetalt senest 15. juni 2019 til Jyske Bank A/S reg. nr. 7248 konto nr.
1505591.
Som altid gælder princippet om ”Først til Mølle”, og i golfturneringerne er der et max. deltager
antal på 48 personer.

OBS! Vi har reserveret hele Hotel Sixtus, og reservation af værelser skal derfor ske direkte til Hans
Bender på mail: ehbenderp@gmail.com eller til Jørgen Pedersen på mail: jope0711@gmail.com
Hunde kan medtages på begge baner under vanlig hensyntagen til vore firbenede venners gode
opførsel og ikke mindst at ejerne medbringer det fornødne antal plastic poser.
Hunde kan ligeledes medtages på hotellet mod et pristillæg på kr. 200 pr. hund pr. nat.
Alle drikkevarer udover velkomstdrink er for egen regning!
Vejbanen på den gamle Lillebæltsbro er spærret på grund af reparation.
De mest kendte turistattraktioner er Bridgewalk på den gamle Lillebæltsbro tlf. 8832 5800.
Billetter til dette skal bestilles i meget god tid, da der er over 100.000, der går turen pr. år, samt
CLAY Keramikmuseum, Kongebrovej 42, 5500 Middelfart. Hindsgaul Slot med H. C. Andersens
pavillon og den nye, store natur- og dyrepark.
Men ellers er der jo ikke langt til hverken Fredericia med det store voldanlæg og mange minder fra
Treårs Krigen eller til Kolding, hvor Koldinghus altid er et besøg værd.
Arrangementet sponsoreres foreløbig med flotte præmier fra blandt andet følgende:
JYSKE BANK
VISIT LILLEBÆLT
NYKREDIT
PETTINAROLI A/S
ADVOKAT METTE BENDER
Kontakt personer: Jørgen Pedersen, +45 2030 6671. Hans Bender: +45 5353 4667 eller +33 4 9468
3507.

Vi glæder os til at se jer alle i Middelfart!
Med venlig hilsen
Hans og Jørgen

