
MatchTur
Pejsegårdens

MATCHTUR
2 x greenfee

2 x bolde på driving range

4 x nærmest flaget 

2 x sandwich “to go” + vand

2 x velkomstdrink

2 x overnatning i delt dobbeltværelse

2 x Pejsegårdens store morgenbuffet

2 x 2-retters middag

Fri WI-FI, swimmingpool, flotte præmier, 
samvær, bowling og hygge i et dejligt 
miljø på Hotel Pejsegården.

3 DAGE for KUN 

kr.1.945,-

20232023

MATCHTUR 38
12. - 14. juni
Tilmelding senest: 1. juni

MATCHTUR 39
7. - 9. august
Tilmelding senest: 25. juli



DAG 1 Kl. 10.30  12. juni: Vejle Golf Club

 Kl. 10.30  7. august: Skanderborg Golfklub

   Sandwich “to go” + en flaske vand

   Mødetid senest 30 min. før tee time

   Matchform Stableford

   Ankomst Hotel Pejsegården

 Kl. 19.00   Informationsmøde

   Præmietime og velkomstdrink

 Kl. 19.30   2-retters middag

   Hyggeligt samvær samt mulighed

   for at benytte bowlingbanerne

   Overnatning

Program



DAG 2 Kl. 7.00-10.00 Morgenbuffet

 Kl. 10.00 13. juni: Horsens Golfklub
 Kl. 10.00 8. august: Tange Sø Golfklub
  Sandwich “to go” + en flaske vand
  Mødetid senest 30 min. før tee time
  Matchform Stableford

 Kl. 19.00 Præmietime og velkomstdrink 

 Kl. 19.30 2-retters middag
  Hyggeligt samvær samt mulighed
  for at benytte bowlingbanerne 
  Overnatning

DAG 3 Kl. 7.00-10.00 Morgenbuffet

  Afrejse og tak for denne gang



Matchleder: Jørgen Bundgaard
Jørgen er en rutineret matchleder, som har spillet 
golf i 35 år og er desuden DGU dommer.

TILMELDING mailes til: jb@pejsegaarden.dk

Følgende skal oplyses ved tilmeldingen:
• Matchtur nr.
• Telefonnummer
• Handicap
• DGU-nr.

Har du spørgsmål vedrørende golf,
er du velkommen til at kontakte:
Jørgen Bundgaard
jb@pejsegaarden.dk
tlf. 61 26 43 53

Tlf. (+45) 75 75 17 66 . hotel@pejsegaarden.dk . www. pejsegaarden.dk

GÆSTERNE SIGER:
”Tak til team Pejsegården for den 
super gode service og gode mad
hele vejen igennem.”

”Tak for et perfekt arrangement -
alt sad lige i skabet. Alle på Pejse-
gården var søde og venlige, dejlig 
aftensmad og super frokost.
I golfklubberne blev vi også hjulpet 
på vej - det er nu skønt når man 
kommer og scorekort, baneguides 
etc er skrevet ud og ligger klar.”

”Et dejligt golfophold på Pejsegården 
med god mad og god service. Alt klar 
og tilrettelagt på banerne. Selv vej-
ret var med os. Stor tak til Jørgen. ”

”Vi havde en super fin tur, fik en 
fantastisk service - både på golf-
banen og hos jer.”

•  Betaling ved afrejse.

•  Startliste sendes på mail til 
deltagerne 3 dage før matchen.

•  Scorekort afhentes i golf-
 klubbens restaurant senest
 30 minutter før start.

•  Max. 32 spillere på hver 
matchtur. 

•  Tillæg for enkeltværelse
 kr. 500,-

•  Fradrag for ikke-golfspillende
 deltager er kr. 400,-

•  Ekstra overnatning 
 inkl. morgenmad kr. 650,-
 for dobbeltværelse.
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