
GOLF SÆSONAFSLUTNING 
MATCHTUR - REJSEUGE 

Foreløbigt program:
Søndag d. 6. september - Velkomst og Social Match! 
11.00-11.30 Ankomst, kaffe og indkvartering. 

11.45 Præsentation af golfbaren, frokost, velkomstmøde og præsentation af golfere! 

14.00 

18.30 

20.30 

21.30 - ? 

1. Match - Social åbnings og hygge match på Sønderborg golfbane. 

Aftensmad på IHS

Et herligt gensyn, med sang og fortælling med Kenneth C. Pedersen. 

Golfbaren er åben! – nyd et glas vin med ”IHS-golfere” samt ”nye IHS'er

Mandag d. 7. september – Stableford Match på Benniksgaard 
golfbane 
07.15-08.00 Morgenmad og en ”snack-bag” til golfbanen.

09.15 2. Match – Gunstart på Benniksgaard golfbane.

14.00 Frokost i golf restaurant ved Benniksgaard hotel. 

15.30 Tilbud: Clinic: Grundlæggende Teknik –grib og opstilling/selvtræning! 

Fra 16.00 Tilbud: Sauna og en tur i svømmehallen på IHS og Massage tilbud på IHS 
(egen betaling). 

18.30 

20.00 

21.15 - ? 

Aftensmad på IHS. 

Delikatesseoplæg ved vores lokale ekspert fra Wohlenberg, Sønderborg

Kenneth kigger forbi til en sang og fortælling / gode historier, golfbaren er åben… 

Tirsdag d. 8. september Stableford Match på Nordborg golfbane! 
07.15-08.00 Morgenmad og ”snack-bag” til golfbanen. 

09.15 3. Match – gunstart Nordborgs golfbane.

13.45 

15.30 

Frokost i det hyggelige klubhus i Nordborg, vi tænder grillen.

Tilbud: Course Management/Mental træning teori. 



Fra 16.00 Tilbud: Sauna og en tur i svømmehallen på IHS og Massage tilbud på IHS 
(egen betaling). 

18.30 

20.00 

21.30 

Aftensmad på IHS. 

”Kort”–aftenhygge i Golfbaren måske en sang og kort fortælling/quiz… 

Golfbaren lukker tidligt i aften - Vi skal tidligt op!
– HUSK afregn barregning!

Onsdag d. 9. september - Rejsedag og Social åbningsmatch på Schloss 
Lûdersburg 
06.30 Værelserne forlades, nøgler afleveres på IHS og bussen pakkes. 

06.45 Morgenmad og busafgang – vi sørger for en kop kaffe til busturen. 

07.30 Busafgang fra IHS.  

11.00-11.30 Ankomst og Rundvisning på Schloss Lûdersburg. 

11.30-12.00 1. del af indkvartering, vi gør os klar til Golf – (Goodie bags/madpakke)

12.30 

19.00 - ? 

4. Social åbningsmatch på Old Course. (tee tider fra kl. 12.30) - efter matchen 
resten af indkvartering i Jeres ”Wirtschaftsgebäude” – store flotte hotel værelser!

Aftensmad: 3 retters menu på Schloss Lûdersburg.  
Der er lagt op til en rolig aften efter en lang rejsedag! 

Torsdag d. 10. september – Finaledag med Stableford på Old Course på 
Schloss Lüdersburg 
Fra 07.00 Lækker morgenbuffet med mulighed for at smøre lidt ekstra til din frokost. 

09.00 5. Stableford Match – på Old Course. (tee tider fra kl. 9.00)

15.30 Tilbud: 9 hullers ”udfordringsmatch”. / Tilbud: Clinic: Ro og stabilitet med 
Driveren/selvtræning. 

16.30 Tilbud: Clinic: Det korte spil/selvtræning. 

19.00 Aftensmad på den Italienske restaurant i byen (lige ved vores Lodges). 

20.30 - ? En herlig højskoleseance med sang og fortælling med Kenneth! 

Fredag d. 11. september - Social afslutningsmatch på Lakes Course på 
Schloss Lüdersburg og Festaften 
Fra 07.00 Lækker morgenbuffet med mulighed for at smøre lidt ekstra til din Frokost! 

09.00 6. Social afslutningsmatch på Lakes Course (tee tider fra kl. 09.00).



15.30 Tilbud: Social 4 hullers afslutnings ”Par-Scramble” match. 

17.00 Tilbud: Fri brug af Landsauna området.  

19.00 Aftensmad: 3-retters menu og afslutningsaften på Schloss Lüdersburg. 

19.00-? Vi afrunder med en festlig aften med præmieoverrækkelse og højskoleseance med 
Kenneth! 

Lørdag d. 12. september - Rejse og shoppedag samt afsluttende frokost 
på IHS 
07.00-07.30 Vi tjekker ud af værelserne, pakker bussen og afregner barregning. 

07.00-08.00 Morgenmad  

08.15 Busafgang fra Schloss Lüdersburg 

11.15 Kort shopping stop ved grænsen. 

13.00-14.00 Afsluttende frokost og afrunding ved Kenneth og Søren på IHS. – TAK FOR I ÅR 




