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Sommertur – 16.- 18. september 2022 

 

 
Vesterhavsdrengenes 

sommertur går i år til 

Hjarbæk, hvor vi kommer til 

at bo på selve golfcenteret. 
Programmet er: 

Fredag, d. 16. på vej til Hjarbæk spiller vi Hvalpsund – tee tider fra kl. 11.00 

Lørdag d. 17. og søndag d. 18. spiller vi på Hjarbæk – tee tid kl. 10 begge dage 

 

Hvalpsund runden tæller individuelt med i ’Jeep Order of Merit by Auto-Centralen Aalborg’. 

Lørdag og søndag gælder det jo ’Kampen om den grønne Jakke – by MANTEC’. Det samlede resultat af 

’Kampen om den ’Grønne jakke’ tæller med som én runde til Order of Merit. 

 

Hvalpsund og begge Hjarbæk runder har individuelle præmier, som vi kender fra normale Torsdagsrunder og 

derudover er der også præmie til ’Den grønne jakke’ – og nogle af de efterfølgende pladser. 

 

Prisen er 2150,- pr. person i delt dobbeltværelse. Enkeltværelse koster 150,- pr. nat. I prisen er inkluderet 2 
gange aftensmad og 2 gange morgenmad + mulighed for at lave en madpakke. Hver deltager afregner 

individuelt med Hjarbæk Golf Center ved afrejse. Green Fee i Hvalpsund betales individuelt. 

 

Matcherne er oprettet i GolfBox på de respektive dato’er og her tilmelder man sig blot på sædvanlig vis. 

Tilmelding Hjarbæk gælder begge dage og her skal man også tage stilling til om man vil have enkeltværelse 

eller dobbeltværelse. Hvis man vil have dobbeltværelse, skal man samtidig skrive hvem man deler værelse 

med. Evt. Buggy til Hvalpsund og Hjarbæk bestilles også ved tilmelding på GolfBox. 

 

Hvis man ikke har mulighed for at deltage fredag, er man også velkommen til kun at være med i Hjarbæk 

delen. Her tilmelder man sig så kun Hjarbæk. Tilmelding i GolfBox vil være åben frem til 16. august, men hvis 

du er sikker på at du vil med så lad være med at vente – pladserne er begrænsede og så bliver det først til 

mølle. 

 

Mvh Bestyrelsen 


