
 

Golfjournalisternas vårupptakt:  

Flommen och Ljunghusen 22–23 april. 

Vi välkomnar alla medlemmar i Golfjournalisterna till årets vårupptakt 

som i år spelas på de två linksbanorna Flommen och Ljunghusen. 

Medtag ett lågt spel och känsla för att rulla in bollen på green! 

Vi möts på Flommens GK den 22 april där vi inleder med lunch i den utmärkta restaurangen. 

Första start är 12:15 och vi går ut löpande i tre- eller fyrbollar, beroende på antal deltagare. 

Efter golfen samlas vi på Falsterbohotellet Norregård (gångavstånd från Flommen, sex 

minuter enligt Google Maps) där vi fått ett kanonpris på boende och trerätters middag (och 

för de som anmäler sig i tid för att få ett av de 10 enkelrummen eller del i något av de 10 

dubbelrummen bjuder Flommen dessutom på greenfeen)!  

Vid middagen får vi ett föredrag om Flommen och dess anrika historia. Vi hoppas också få 

ytterligare en talare, mer om detta senare. 

När morgonen gryr den 23 april får vi en frukostbuffé på Norregård och kör sedan en kvart till 

Ljunghusens Golfklubb där man generöst erbjudit oss en shotgun-start 9:00 för den årligen 

återkommande drabbningen med Skånes Golfjournalister. Efter avslutat spel får vi höra lite 

om Ljunghusens Golfklubb av klubbchefen Magnus Jivén innan vi låter oss väl smaka av 

Restaurang Norell & Nermans utmärkta mat. 

Paket 1: Hela arrangemanget: 1 630:- (1 830:- i enkelrum) 

Två golfrundor inklusive startavgift i tävlingarna, lunch på söndagen inför rundan, trerätters 

middag på kvällen, boende och lunch på måndagen.  

Paket 2: Endast spel, lunch och middag: 1 430:-  

Två golfrundor inklusive startavgift i tävlingarna, lunch på söndagen inför rundan, trerätters 

middag på kvällen, boende och lunch på måndagen. 

Paket 3: Första dagens aktiviteter: 915:  

Lunch, spel på Flommen, middag. 

Paket 3: Andra dagens aktiviteter: 515:  

Spel på Ljunghusen, lunch. 

 

Varmt välkommen med din anmälan till info@golfjournalisterna.se  

I anmälan vill vi ha golf-ID, val av paket samt önskemål om boende (enkelrum eller 

dubbelrum, gärna vem ni vill dela med). De som är över 70 kan ange val av tee.  


