
 

 

I år går turen til det skønne Sydfyn, hvor vi overnatter på Hotel Faaborg Fjord, der er 
placeret i naturskønne omgivelser. Hotel Faaborg Fjord tilbyder fri husets vin & fadøl 
mellem kl. 16.00 - 18.00 på ankomstdagen, så det bliver mere end nemt at finde den 
rette stemning frem til en fin og hyggelig aften. 

                                                                    

Første stop gør vi ved Svendborg GK, hvor vi nok må forvente at blive udfordret. 
Banen er en typisk parkbane, som byder på både kuperet terræn og strafområder. 
Der skulle efter sigende være kort gåafstand fra green til tee. Banen ligger tæt på 
Svendborg by og grænsende ind til det historiske Hvidkilde Gods. Der er fantastiske 
udsigter over det sydfynske øhav med bl.a. Bregninge Kirke og Ærø i horisonten fra 
banens højeste punkter. 
 

Om søndagen tager vi atter kampen op med de sydfynske Alper og Faaborg GK’s 
fantastiske bane, som byder på ægte bjerge, adskillige blinde huller, få strafområder 
og rigtig mange klokker, som der skal ringes med i løbet af weekendturens anden 
golfrunde. Hvis vi ikke allerede har fået baller af stål i Svendborg, så skal vi nok nå at 
få det i Faaborg. 

 

 

Svendborg GK  
Tordensgårdevej 5  
5700 Svendborg - tlf.nr. 62 22 40 77 

 

Hotel Faaborg Fjord                                                                  
Svendborgvej 175                                       
5600 Faaborg - tlf.nr. 62 61 10 10                                                                        

 

Faaborg GK  
Dalkildegaards Allé 1 
5600 Faaborg - tlf.nr. 62 61 77 43 

 

 

 

Midtgolfpigernes weekendtur 21.-22. maj 2022 



 

 

Program for lørdag, den 21. maj 2022 

• Kl. 08.00 pakning af biler og afgang fra P-pladsen hos Midtgolf for dem, som 
bor i nærheden af Kvanløse. Fællestransport koordineres ved behov.  

• Kl. 10.00 ankomst til Svendborg GK 

• Løbende start mellem kl. 10.57-11.48  

• Indtjekning på Hotel Faaborg Fjord ca. mellem kl. 16.00-17.00 

• Fri vin og øl mellem kl. 16.00-18.00 

• Kl. 19.30 aftenmenu med 4 retter + kaffe og sødt       
                              

                                                                         

 

Program for søndag, den 22. maj 2022 

• Morgenmad på Hotel Faaborg Fjord fra kl. 08.00 inkl. udlevering af madpakker 

• Afregning af drikkevarer m.m. 

• Tjek-ud og afgang til Faaborg GK mellem kl. 09.00-10.00 (10 min. kørsel) 

• Løbende start fra kl. 10.16-11.04 på Faaborg GK 

• Madpakker fra Hotel Faaborg Fjord nydes undervejs på runden 

• Vi slukker tørsten, mens der deles præmier ud i klubhuset ca. kl. 15.30                         

• Hjemkørsel ca. kl. 16.00 

Pris pr. pers. i delt dobbeltværelse inkl. madpakke………………….... Kr. 1.475,- 

Pris pr. pers. i enkeltværelse inkl. madpakke……………………………... Kr. 1.575,- 

 

Tilmeldingen er åben i Golfbox. 

Tilmelding: Senest 21. april 2022  

Vi glæder os til et par hyggelige dage med det sociale samvær i højsædet. 

Mange golfhilsner fra 
 

 

Midtgolfpigernes Udvalg 


