
           Mens Section Odder inviterer til:

     Weekendophold på Royal Oak i Jels,
                       d.(15)-16-17.maj 2020

Så inviterer vi alle medlemmer af MS 2020 på weekendtur!         
Vi har valgt at gentage succesen fra sidste år, så vi drager til Royal Oak/Gram. 
Royal Oak var i 2017 vært for Challenge-touren og er notorisk kendt for sine store 
og ekstremt hurtige greens, men er ellers en forholdsvis nem bane at gå/spille. Vi 
håber at I vil være dejligt golfsultne, når det ligger så tidligt på sæsonen!

Foreløbigt program:

Ret til ændringer forbeholdes!

Hvad får jeg for pengene?
2 X 18 huller på Royal Oak, fri adgang til range, ophold i 2-mandsværelse 
(incl.håndklæde, linned og slutrengøring), 1 velkomstdrink, 1 x 3-retters menu, 1x 
morgenbuffet med madpakkesmøring, 3 stk. smørrebrød, præmier, hvis du er 
dygtig nok! ; )

Andet:
* Vi spiller i to lige store rækker, A og B-rækken. Søndagens startliste afhænger af 

lørdagens resultater, således at vi går i bolde sammen efter vores placeringer. 
Ved få tilmeldte spilles der i 1 række.                                                                                                                   

* Da vi også gerne vil kunne uddele lidt præmier, så er der måske nogle af jer i MS, 
som kunne tænke sig at sponsorere lidt præmier, kom gerne og sig det i god tid! ;)

Lørdag 16/5.
9.00 Ankomst, briefing, opvarmning
10.30-11.40 Løbende starter, husk madpakke hjemmefra!

ca.16.00 Indkvartering i 2-mandsværelser Gramgaard i Gram.
16.00-19.30 Fri leg! 
19.30-? Velkomstdrink og 3-retters menu.
Søndag 17/5.

7.30-? Morgenbuffet på Gramgaard, mulighed for at lave 
madpakker til dagens runde, udtjekning fra værelser.

9.30 Gunstart!
ca.14.00 Afslutning - præmieoverrækkelser, 3 stk.smørrebrød.



* Det er muligt at leje GolfCarts(Garia) med lidt rabat, 250,-kr./18 huller. Spillere der 
lejer disse bliver selvfølgelig sat sammen i boldene. Ved tilmelding så skriv lige, 
om du også er interesseret i at leje en Garia GolfCart.

* Vi har reserveret 28 pladser(14 værelser) i de 4 store og meget flotte lejligheder 
på Gramgaard, og har mulighed for flere pladser tæt på. Vi skal minimum være 
24 for at gennemføre arrangementet.

* MS giver i år tilskud til turen, så i forhold til den oprindelige pris, så giver MS 100,-
kr. i rabat lørdag/søndag, og 200,-kr. i rabat fredag/søndag.

* Evt. spørgsmål kan rettes til Frank på frankkroghhansen@gmail.com eller på 
20607217.

Pris:
1170,-kr.!!! 

Pris med ekstra overnatning fra fredag 15/5 til lørdag 16/5 incl.morgenmad/
madpakkesmøring og greenfee fredag:

1670,-kr.!!! 
Tilmelding skal være foretaget senest tor.26/3. Du tilmelder dig ved at indbetale 
370,-kr. på BEMÆRK VORES NYE KONTO I JUTLANDER BANK: 

Reg.nr.8141 Konto.nr.2070161071 

senest 26/3 + at du skal sende en mail til Frank(frankkroghhansen@gmail.com) og 
tilmelde dig! Restbeløbet på 800,-kr/1300,-kr. skal indbetales på samme konto 
senest 9/4! Man må også gerne betale hele beløbet på én gang! Husk ved alle 
indbetalinger at sende mail til Frank og påføre: navn og medlemsnummer, evt. 
booking af Garia GolfCart, samt hvad du har indbetalt!

Læs evt. mere her:
royaloak.dk     gramslot.dk 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Mens Section i Odder Golfklub
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