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PR. PERSON1.395,-

BLIV EN DAG MERE FOR KUN 1.000,-/2 PERS.INKL. OVERNATNING, 
MORGENBUFFET OG 
1 GREEN FEE/PERS. ER DU OGSÅ TIL 

MOUNTAINBIKE? TA’ CYKLEN MED 
- DER ER FANTASTISKE 

MOUNTAINBIKE MULIGHEDER 
LIGE VED HOTELLET

Golf på Fyn
– ideelt for grupper
Ophold på Hotel Vissenbjerg Storkro inkl. 
· 2 x overnatning i dobbeltværelse
· 2 x morgenbuffet
· 2 x 2 retters aftenbuffet
·  2 x green fee (Vestfyns Golfklub, Blommenslyst Golfklub,  

Faaborg Golfklub og Midtfyns Golfklub)

Tillæg ved enkeltværelse: kr. 300,- pr. nat
Weekendtillæg (fredag-søndag): kr. 100,- pr. person pr. nat

Tilbuddet gælder til 15. oktober 2019.
Sæsontillæg fra 15. juni-15. august: kr. 200,- pr. person pr. nat.  
Opholdet er inklusiv slutrengøring.

CHARITY GOLF CUP

Stor støtte til børnehus
A f  Mo r t en  Buck h ø j
F o t o :  R ona l d  McDona l d s  Bø r ne f ond

23 firemands hold på The Scandinavian Old 
Course spillede 12. august støtte
turneringen Charity Golf Cup til fordel 

for Ronald McDonalds børnehus ved Rigshospitalet. 
Et sted, hvor syge børn kan opleve, at have et hjem 
udenfor hjemmet, når de er indlagt på hospitalet 
med alvorlige sygdomme.

I de seneste år har PGAprof og tvkommentator 
Jesper Kjærbye hjulpet til som medarrangør af 
støtteturne ringen, og han fik hjælp til at gøre 
arrangementet til en ekstra stor oplevelse for 
gæsterne, af en række professionelle topspillere og 
elite amatører, der stillede op i den gode  sags 
tjeneste. Blandt andet var Søren Kjeldsen med og 
holdt en underholdende clinic, ligesom han hele 
dagen stod på 8. hul og udfordrede spillerne til at 
spille hullet bedre end ham. Også European 
Tourkollegerne Jeff Winther og Joachim B. Hansen 
stillede op.

Der var plads til både øvede og mindre øvede 
golfspillere, og efter frokosten holdt Søren Kjeldsen 
et lille foredrag om sine oplevelser det seneste års 
tid og der var et lotteri med flotte præmier. Over
skuddet, der endte med at blive mellem 350370.000 
kr., gik til Ronald McDonalds Børnefond.

Næsten hundrede 
mennesker deltog i 

arrangementet.

Proer og arrangørerne af 
Charity Golf Cup, der igen I år 
samlede et stort beløb ind til 
Ronald McDonalds Børnehus 
ved Rigshospitalet.


