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GOLFRESA TILL 

SKÅNE APRIL 2022 
Följ med Åkersberga Golfklubbs tränare Eva Hultgren 
och Jakob Berlin på en fyra dagars spel- och träningsresa 
till Woodlands Country Club, Örkelljunga. Välj mellan 
19-22 april (tis-fre) och 23-26 april (lör-tis). 

Woodlands Country Club är en anläggning i naturskön miljö med 
27 hål, golfshop, driving-range, övningsområden, reception och 
restaurang. Husen är 150 kvm med fyra dubbelrum, två badrum 
samt kök och vardagsrum i ett. Hotellrummen är 22 kvm med 
badrum och terrass. Både husen och hotellet ligger utmed hål nr 1 
på Magnolia-slingan. Restaurangen är öppen från morgon till kväll 
och serverar frukost, lunch och middag med utsikt över golfbanan. 
 
Vi inleder med en samling på Woodlands kl. 14:00 ankomstdagen, 
därefter blir det spel eller träning innan middagen. Sedan följer två 
heldagar med mycket golf. Tid finns även för samvaro i 
restaurangen eller i de trivsamma husen, alternativt ett besök på 
Ingeborrarps Friluftsmuseum. Sista dagen innehåller spel eller 
träning och avslutas med en gemensam lunch. Avresa ca kl. 14:00. 
 
Välkommen önskar Eva och Jakob! 

             

Detta ingår: 

* 3 nätter del i dubbelrum 

i hus eller hotell 

* helpension  

* greenfee 4 dagar 

* träning 10 timmar och 

spel med tränare 

* fria rangebollar 

* resan t.o.r. Örkelljunga 

ordnas på egen hand 

 

Pris:  

19-22/4     6950 kr 

23-26/4     7950 kr 

enkelrumstillägg 600 kr 

önskas extra natt innan 

eller efter golfresan 

kontakta Woodlands 

 

Frågor, kontakta: 

Eva Hultgren 0708584186 

eva.hultgren@pgasweden.golf 

Jakob Berlin 0736277089 

jakob.berlin@pgasweden.golf 

ANMÄLAN TILL: 
 

 

 

eva.hultgren@pgasweden.golf 

Antalet deltagare är begränsat 

till 20 per resa. Sista dag för 

anmälan är 15 januari. 
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