
 

INVITASJON 

Seniortur 2022 - Danmark 
Fjordline til Hirtshals og Hvide Klit golf 

den 16 – 19. Juni 2022 

Årets senior-tur i Sotra Golfklubb går med 

danskebåten til Hirtshals og 2 golfrunder på 

dejlige Hvide Klit golfbane. ☺ 

https://www.hvideklit.dk/ 

Overnatting fra fredag til lørdag på Hotel 

Hvide Klit – direkte på golfbanen med 5 

minutter å gå til første tee. 

https://www.hotelhvideklit.dk/  

 

Reiseplan 
Torsdag 16.6: Kl. 12:30 Innsjekking på Hurtigrute terminalen (Jekteviksterminalen) i Bergen. 

Torsdag 16.6: Kl. 13:30 Avgang med Fjordline båten MS Stavangerfjord 

Fredag 17.6: kl. 08:00 Ankomst Hirtshals havn og felles buss med avgang fra 

    fergeterminalen i Hirtshals. 30 minutters kjøring til Hvide Klit. 

Fredag 17.6: kl. 10:00 (ca) Ankomst Hvide Klit og innsjekking på hotellet 

Fredag 17.6: Kl. 11-12 Morgenmad/Lunch på hotellet 

Fredag 17.6. Kl. 13:00 Start Runde 1 – første ball  

Fredag 17.6. Kveld:  Resultater, premier, «en lille en» og felles middag på hotellet 

Lørdag 18.6 Morgen: Frokost 

Lørdag 18.6 Kl.  10:37 Start Runde 2 Første ball 

Lørdag 18.6 Kl. 15:30 (ca) Lunch på hotellet + utsjekking 

Lørdag 18.6 Kl. 17:30 (ca) Avgang med buss til Hirtshals 

Lørdag 18.6. Kl. 20:00 Avgang fra Hirtshals med Fjordline 

Søndag 19.6 Kl. 12:30 Ankomst Bergen  

Vi tar forbehold om enkelte endringer her.  

 

Turnering 
Vi spiller 2 dagers single slag-golf turnering med felles klasse for damer og herrer.  

Turnering starter kl. 13:00 på fredag og runde 2 på lørdagen kl. 10:37 – ref. reiseplanen. 

Turneringen blir IKKE satt opp i Golfbox og turneringsansvarlig setter opp ballene når vi har 

deltagerlisten klart. Mer info om turneringen, premier og spilleliste utdeles på båtreisen. 

https://www.hvideklit.dk/
https://www.hotelhvideklit.dk/


Påmelding og betaling 

Du melder deg på seniorturen ved å sende e-post til geiott@gmail.com  

Påmeldingen er bindende, og bruk det vedlagte påmeldingsskjema for 

opplysninger som vi trenger. 

Du skal betale hele turen inkludert båtreise, hotell, buss og greenfee til Sotra Golfklubb konto 

5261.05.18664. Vi sender deg faktura og informasjon om innbetaling når påmeldingene er klar. 

1. Deltagernavn med e-post adresse og mobil tlf.nr 

2. Golf Handikap  

3. Ditt golf medlemsnummer (vi oppdaterer handicap før avreise) 

4. Hvilket lugar alternativ du har valgt og hvem du evt. deler lugar med 

5. Dobbelt eller enkelt rom på hotellet 

6. Evt. andre opplysninger. (spesielle behov, allergier og lignende)  

7. Kopi / kvittering i din nettbank på innbetalingen.  

 

Vi ønsker påmelding snarest mulig og innen den 10. mai, på grunn av booking vilkår på 

hotellet og båtreisen. 

Priser for båtreise, hotell og golf 
Båtreise tur/retur, inkludert 1 x felles middagsbuffet pr. person og drivstoff tillegg: 

Pr. person i innvendig standard dobbeltlugar: (2 personer)  NOK 2.612 

Pr. person i Mini Lux dobbeltlugar:  (2 personer)  NOK 3.812 

Pr. person i innvendig enkelt-lugar   (1 person)  NOK 3.612 

Buss tur-retur Hirtshals – Hvide Klit, pr. person:     NOK    260 

Hvide Klit hotell Pris pr. person i delt db. værelse m/terrasse  NOK 2.800 

Hvide Klit hotell Pris pr. person i delt db, skal IKKE spille golf  NOK 1.950 

Hvide Klit hotell Pris pr. person i enkeltværelse    NOK 3.120 

Prisen inkluderer: 1 x overnatting, 2 x Greenfee Hvideklit, 

1 x 2 Retters aftenmenu, 1 x Morgenbuffet og 2 x lunch.  

I tillegg inkluderes fri adgang til følgende :  Driving range, putting green, par 3 bane, badminton 

baner, bordtennis samt Fitness utstyr. 

Leie av golfbil bør forhåndsbestilles. Pris = DKK 250 pr runde. Leie golftralle: DKK 50,- pr runde. 

Betales i proshop 

Vær oppmerksom på at frokostbuffet på båten og middag på retur-reisen ikke er inkludert i prisene. 

Betaling for drikke og andre utgifter som er belastet rom og lugar, betales ved utsjekking fra hotellet 

og fra båten. 

På Fjordline båten opplyses det at utvendige standard dobbeltlugarer er fullbooket, men det kan 

åpne seg muligheter for å endre dette senere. Vi informerer.  

Forbehold om kansellering og endring 
Det tas forbehold om kansellering av hele turen, dersom det ikke blir tilstrekkelig antall påmeldte 

innen tidsfristen den 10.5.  

Vi tar også forbehold om andre endringer som kan oppstå og som vi ikke har kontroll på. (Nordsjøen 

og vær, forsinkelser,  store valuta endringer, feil priser mm.) 

mailto:geiott@gmail.com


Pr. i dag, regner vi Covid 19 situasjonen som avsluttet i både Norge og Danmark og vi kjenner ikke til 

noen restriksjoner. Men vi har erfart at dette fortsatt kan endre seg på kort varsel. 

Arrangør: 

Seniorkomiteen Sotra Golfklubb  

Kontaktinfo:  geiott@gmail.com  tlf. 9009 5610. 

VELKOMMEN på tur! 
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