
MATCHTURSUGE – SØNDERJYLLAND! 
Foreløbigt program: 

Mandag 22. juni - Velkomst og Social Match! 
10.00-11.00 Ankomst, kaffe og indkvartering. 
11.15 Præsentation af golfbaren, let frokost, velkomst- og informationsmøde, samt en 

”snack-back” til golfbanen. 

13.00 1. Match - Social åbnings match med Gunstart på Sønderborg golfbane. 

18.30        Aftensmad på IHS. 

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

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

 

Tirsdag 23. juni – Stableford Match på Benniksgaard golfbane. 
07.15-08.00 Morgenmad og en ”snack-back” til golfbanen. 

09.15 2. Match – Gunstart på Benniksgaard golfbane. 

13.30 Frokost i golf restaurant ved Benniksgaard hotel. 

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

Fra 16.30 Tilbud: En tur i svømmehallen og sauna på IHS og Massage tilbud på IHS  
(egen betaling). 

18.30 Aftensmad på IHS. 

20.00 Ost/Vin oplæg ved vores lokale ekspert Jørn fra Wohlenberg Vinhandel. 

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

 

Onsdag 24. juni – Stableford Match på Sønderjyllands golfbane! 
07.15-08.00 Morgenmad og ”snack-back” til golfbanen. 

09.15 3. Match – Gunstart Sønderjyllands golfbane. 

13.30 Frokost i golf restaurant ved Sønderjyllands hyggelige klubhus. 

15.30 Tilbud: Golfhistorie, Mental tilgang og course management oplæg. 

Fra 16.30 Tilbud: En tur i svømmehallen og sauna på IHS og Massage tilbud på IHS  
(egen betaling). 

18.30 Aftensmad på IHS. 



20.00 ”Noget om humor” – Underholdning med Sang, guitar og ”stand-up” med Jan Svarrer  

21.30 - ? Golfbaren er åben… 

 

Torsdag 25. juni – Social afslutningsmatch på Nordborg golfbane 
og Festaften. 

07.15-08.00 Morgenmad og ”snack-back” til golfbanen. 

09.30 4. Match - Social afslutningsmatch på Nordborg golfbane! –sandwich i løbet 
afslutningsmatchen.  

15.00-16.00 Afrunding med øl/vand på terrassen ved Nordborgsklubhus. 

18.20 Velkomstdrink og klar til festaften i golfrummet / golfbaren på IHS. 

Fra 18.30 3-retters menu serveres 

Fra 18.30 Vi afrunder med en festlig aften med præmieoverrækkelse og højskolehygge. Vært 
Kenneth C. Pedersen! 

   

Fredag 26.06. – Tak for denne gang! 
07.30-08.15 Morgenmad 
08.15-09.00 Barafregning, nøgleaflevering og fælles afrunding! 

09.00 Tak for denne gang! 

Ekstra Golf: Ønske man en ekstra runde golf ”på vej hjem” har vi gode greenfee aftaler med 
klubberne vi samarbejder med! 


