
DAMEDAGESUDFLUGT 2022 

11. – 13. JUNI 2022 

ENJOY RESORTS RØMØ MED 

ANDERS BLICHFELDT 

 

 

 

Roskilde Dameklub deltager igen i 2022 i arrangementet Vi Elsker Golf på Enjoy Resorts Rømø.  

 

Arrangementet kører fra lørdag til mandag og byder på en fantastisk weekend med masser af golf, 

koncert med Anders Blichfeldt, spa & wellness.  

 

Vi havde en fantastisk tur i år, hvor Andreas Hartø og Brian Vester sørgede for, at alt fungerede, så 

vi gentager succesen fra sidste år. Sidst var det Lis Sørensen og Lune Carlsen, der stod for 

underholdningen, og i år er det Anders Blichfeldt, der giver en eksklusiv intimkoncert søndag 

aften. Anders er en fantastisk sanger, der har rigtig meget på repertoiret, både egne og andres 

nummer – så vi tror på, der bliver gang i den       

 

Vi glæder os allerede! 

 

Arrangementet Inkluderer: 

• 2 x overnatning i lækre feriehuse (4 pers. pr. hus) 

• 3 x golf (2 matcher + en prøverunde / egen match om lørdagen) 

• 2 x aftenarrangementer m. spisning, præmieoverrækkelse og underholdning 

• Fremragende Anders Blichfeldt show søndag aften 

• Fri adgang til Danmarks måske lækreste Spa & Wellness 



 

 

 

 

• Clinic / show med Andreas Hartø  

• Kaffe og kage på banen søndag og mandag 

• Alle de træningsbolde, I kan slå 

• Indlagte konkurrencer og præmier 

• Andreas Hartø og Brian Vester sørger for godt humør og for, at alt kører planmæssigt. 

 

Pris: 2.675,- pr. person. (10.700,- pr. hold) – Der ydes 100 kr. i rabat ved tilmelding inden d. 25. 

oktober 2021 

 

Tilmelding og betaling i 2 rater  

Man kan kun tilmelde sig så det passer med et 4-personers hold, da man også bor 4 og 4 i hvert 

hus.  

Rate 1) Ved tilmelding betales 600,- pr. person. Beløbet refunderes ikke, men til gengæld er 

pladsen ikke personlig. “Reservationen” kan overtages af en anden, hvis du eller en anden fra dit 

hold bliver forhindret. Pengene er således ikke tabt. Så snart du har betalt din ”reservation” er 

pladsen din, indtil du skal betale rate 2 den 1. maj 2022. 

Rate 2) Det resterende beløb betales fra 1. maj. Betales rate 2 ikke inden 1. maj 2022, bortfalder 

reservationen og første rate på de 600,- går tabt. 

 

Tilmelding skal ske til Damedagens mail, således at vi sørger for tilmelding. 

I kan tilmelde jer som hold (4 personer) og deler dermed hus. Hvis I mangler deltagere for at 

kunne stille et hold, kan I tilmelde jer individuelt og med ønske om at dele hus med andre, så 

forsøger vi at hjælpe med at stille hold. 

 

Mulighed for ekstra overnatning fra fredag til lørdag til 800 kr. pr. hus. 

 

Hvem kan deltage? 

Som udgangspunkt er hcp grænsen 36, men her kan sagtens ydes dispensation. Alle med højere 

hcp end 36 vil dog blive sat til hcp. 36 i matcherne. 

Man skal være medlem af damedagen 2022 for at kunne deltage. 

 

Samkørsel 

Damedagen koordinerer samkørsel, således at vi får fyldt bilerne op og således at deltagere uden 

bil får kørelejlighed. 

Transporten fra Roskilde til Rømø er godt 3 timer. 

 

Se mere på Vi elsker golfs hjemmeside: Vi elsker golf 

https://vielskergolf.dk/weekendgolf-med-fart-paa/

