
INBJUDAN.

Trivselgolfens utflykt till Skyrups Golfklubb.

 den 20 – 21 september 2021.

Rätt att deltaga har alla som spelat Trivselgolf under 2020 och 2021, i mån av plats kan övriga
YGK:are medverka.

Årets utflykt går till  Skyrup Golf & Hotell.

I priset ingår bussresa, övernattning i Skyrup Hotell, 2 greenfee, frukostbuffé den 21 september.
3-rätters i samband med Oscarsgalan den 20 september och deltagaravgift.

Guldrum:  Pris per person i enkelrum 2 100 kronor och dubbelrum 1 800 kronor.   14 rum.
Silverrum: Pris per person i enkelrum 1 600 kronor och dubbelrum 1 400 kronor. 12 rum
Golfhuset: Pris per person i dubbelrum 1 400 kronor.  5 rum
Lodger:     Pris per person i dubbelrum 1 600 kronor. 4 Lodger med 2 sovrum i varja

Antalet deltagare är begränsat till 48 och först till kvarnprincipen gäller.

Anmälan skall göra senast den 6 september via Min Golf. Ange vem du vill dela rum med eller om
du vill ha enkelrum.

Betalning av resan görs senast den 13 september till
Handelsbanken kontonummer 6765-470654791 eller BG 5206-5968 .
Kom ihåg att ange ditt namn som referens.

Har du några frågor så kontakta.

Göran Schön



Guldrummen
är de bästa av våra hotellrum och av mycket god standard med varierande
inredning, helkaklad dusch/toalett på rummet, fritt wi-fi och TV med digitalkanaler
och Viasat Golf.

Silverrummen
är den andra kategorin hotellrum och är av god standard med separata sängar,
balkong, fritt wi-fi, handfat på rummet och renoverade duschar (3)/toaletter (5) i
korridoren utanför.

Golfhuset
för upp till 12 personer är på 200 m2 och ligger beläget precis bakom 18:e green
med ca 100 m till reception/restaurang. Det finns fem sovrum samt ett större allrum
för lite samkväm på kvällarna. Huset är även utrustat med kyl. Toalett finns inne i
huset och dusch/toalett finns på gaveln av huset och tjänar även som våra
omklädningsrum. Det finns inget kök i golfhuset utan alla måltider äter man på
hotellet. Handdukar, sängkläder och slutstädning ingår alltid i priset. Minimum sex
personer för att hyra huset.

Lodgerna
Vi har fyra lodger på 50 m2 som byggdes 2019 och ligger ca 70 m från hotellet
med utsikt över banan. Alla har två sovrum, fullutrustat kök, dusch/wc samt en stor
möblerad terrass som delvis är täckt av tak. Sänglinne och handdukar ingår alltid.
Det går alldeles utmärkt att göra sin egen mat i det fullutrustade köket eller på
grillplatsen om man inte önskar frukost och middag inkluderat i paketet.


