
Til Damene i Grini Golfklubb 

Golftur til Tanumshede i Sverige 4. mai til 6. mai 2018 

Jeg har forhåndsbooket 10 enkeltrom og 1 suite.  Hvis noen vil ha dobbeltrom  (antar at 
samme  rom brukes som dobbeltrom) så er prisen pr. person  for hele helgen  i dobbelt-
rom SEK: 3.190, og  SEK 3.790,- hvis du skal bo i  enkeltrom. 
 
Prisen dekker følgende: 

- Overnatting i 2 dager 
- 3 retters middag 2 kvelder  (første kvelden er det skalldyrs-buffèt) 

Si ifra hvis du har allergi mot skalldyr) 
- Velkomstdrink (som vi får før middagen lørdag) 
- Ettermiddagskaffe /te med kake alle dager 
- Frokostbuffèt  begge dager 
- 2 stk. Greenfee per person 

Tillegg: Drikkevarer, og matpakke for de som ønsker det: kr. 50,- pr. pakke 

I år går turen til Tanumshede (Tanums Gestgifveri, tlf. 0525-29010) med ankomst 
fredag 4. mai. Alle bør kunne rekke frem til middag fredag, skalldyrsbuffet, senest kl. 
20.00. 
 
Vi spiller på Fjällbacka Golfbane lørdag 5.5. fra ca. kl. 11., og vi spiller parturnering. 
På kvelden er det premieutdeling og god middag sammen.  
Søndag 6.5. spiller vi på Mjölkeröd Golfbane med første utslag ca. kl. 10.30. 
 
Påmelding skjer til Anni Sanderhof på e-mail:  anni.sanderhof@hotmail.com  
Kan nås også med SMS til telefon 936 57 830. 
 
Ved påmelding må dere informere om navn, epost, telefonnummer, spillehcp, 
medlemsnummer i klubben, og om dere ønsker enkelt- eller dobbeltrom - og evt. 
hvem dere kjører sammen med. 
Jeg kommer til å opprette en egen gruppe på Messenger/Facebook for de som melder seg 
på, dette av hensyn til videre info/samkjøring etc. 
 
Da hotellet har satt ca. 5. mars som avbestillingsdato for hele arrangementet, ønsker jeg å 
ha påmelding senest 28. februar. 
 
Vi kan avbestille rom ved uforutsette hendelser (sykdom etc.) kostnadsfritt et par dager 
før ankomst. Det viktige er å få avklart i tide før fristen hotellet har satt, om det er nok 
påmeldte til å gjennomføre turen. Derfor er påmeldingsfristen satt tidlig.  
 
Hvis noen ønsker å spille fredag på veien nedover f.eks. på Strømstad GK eller Dyne-
kilen GK, må de bestille og ordne med dette selv. Avstander. Oslo – Tanumshede 160 km. 
Tanumshede til Fjallbacka 17 km, Tanumshede til Mjølkerød 10 km. 
 
Ved påmelding gjelder «Først til Mølla-prinsippet. 
 Jeg gleder meg til mange kjappe påmeldinger. 
 
Hilsen Anni Sanderhof 
Damekomiteen 
 


