
 

 

I år tager vi på golftur til Jylland med overnatning på Hotel Pejsegården i Brædstrup, 
som er beliggende mellem Horsens og Silkeborg, hvor der både er smuk natur og 
hyggeligt byliv rundt om hotellet. Pejsegården har stolte traditioner mht. afvikling   
af både koncerter og revy. Vi kommer ikke til at kede os på Hotel Pejsegården, da 
der er fri bowling, billard og swimmingpool. 

                            
 

Lørdag svinger vi ind og spiller Golfklubben Lillebælts bane, som er beliggende 2 km 
syd for Middelfart centrum med lystbådehavnen som nabo. Det er en spændende 
seaside bane, som er både åben og kuperet. Overalt fra banen kan man opleve en 
storslået udsigt over Fænøsund og Lillebælt. Denne bane burde kunne udfordre 
spillere på alle niveauer – især, hvis vinden er med som modspiller. 
 
 

Om søndagen har vi en kort køretur på ca. 16 km, inden vi lander i Horsens GK, som 
er en parkbane med 5 x par-5-huller, 5 x par-3-huller og 8 x par-4-huller. Der er vand 
i spil på en hel del af hullerne, så det bliver helt bestemt spændende at prøve 
kræfter med denne østjyske bane. 

 

                  

Golfklubben Lillebælt  
Østre Hougvej 130  
5500 Middelfart - tlf.nr. 64 41 80 11 

 

Hotel Pejsegården                                                                  
Søndergade 112                                      
8740 Brædstrup - tlf.nr. 75 75 17 66                                                                        

                 

Horsens GK  
Silkeborgvej 44 
8700 Horsens - tlf.nr. 75 61 51 51 

 

 

 

Midtgolfpigernes weekendtur 3. - 4. juni 2023   



 

 

Program for lørdag, den 3. juni 2023 

• 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 Golfklubben Lillebælt 

• Løbende start fra kl. 11.00  

• Indtjekning på Hotel Pejsegården ca. mellem kl. 17.00-18.00 

• Kl. 19.30 velkomstdrink + aftenmenu bestående af 2-retters middag efter 
køkkenchefens valg                                

                                        

 

Program for søndag, den 4. juni 2023 

• Hotel Pejsegårdens store morgenbuffet fra kl. 07.00 

• Udlevering af sandwich to go + vand i receptionen fra kl. 08.00 

• Afregning af drikkevarer m.m. 

• Tjek-ud og afgang til Horsens GK mellem kl. 08.45 - 09.15 (15-20 min. kørsel) 

• Løbende start fra kl. 10.00 

• Sandwich fra Hotel Pejsegården 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 ………………………………………….... Kr. 1.275,- 

Pris pr. pers. i enkeltværelse ……………………………………………………... Kr. 1.525,- 

Ovennævnte priser er inkl.:                                                                                                                   
Baneguide og bolde til drivingrange på begge baner, velkomst-                                     
drink og sandwich ”to go” + vand til søndagsrunden.  

Tilmeldingen er åben i Golfbox. 

Tilmelding: Senest 3. maj 2023  

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

Mange golfhilsner fra 

Midtgolfpigernes udvalg 

https://pixabay.com/da/vectors/%c3%b8lkrus-drik-skum-spiritus-29461/
https://pixabay.com/da/vectors/%c3%b8lkrus-drik-skum-spiritus-29461/

