
Golf i Norge er den sikreste måten å få til en golfreise på i disse Koronatider. Derfor inviterer Proene 
Ross Robertson og Marius Bjone til «The Match» på Kragerø Resort. Der vil dere spille på laget til en av 
Proene å møte det andre laget i en match med ulike spilleformer over 4 runder fra fredag til søndag.

Kragerø Golfklubb har en 18-hulls bane som er veldig godt likt og alltid i topp stand tidlig på året. Det 
er en skogsbane som er variert med utfordringer som vannhull, smale fairways med fjellknauser og noen 
virkelig store ondulerte greener. Veldig mange av hullene gir valgmuligheten om å spille sikkert eller å ta 
sjanser noe som egner seg godt til matchspill. Dette er en bane man aldri blir lei av med noe å bryne seg på 
for alle spillere. Klubben har korthullsbane der man i tillegg kan spille fotballgolf, samt en minigolfbane. 

Kragerø Resort Hotell er for 7 året på rad blitt kåret til norges beste golf hotell. Det ligger perfekt til 
med utsikt over fjorden og inn til Kragerø by på den ene siden og golfbanen på den andre siden. Bilturen 
fra Oslo tar 2 timer og 45 minutter. Resorten har veldig mange aktiviteter å tilby gjestene med bla. tennis, 
sykkelutleie, utendørsbasseng og et lekkert Spa der man kan ligge i bassenget eller sitte i badstuen å se 
utover fjorden. Frokost og 2-retters middag på hotellet fredag og lørdag er inkludert i tillegg til lunsj og
premieutdeling søndag. Ønsker man å ta seg en tur inn til Kragerø by går det ferge som tar 15 minutter. 
Bli med Ross og Marius til Kragerø på ”The Match” i april!

Påmelding: Klikk her>> Kun 18 plasser tilgjengelig.      Påmeldingsfrist 26. februar!

Inkludert i prisen:
• 2 netter på Kragerø Resort Hotell i delt dobbeltrom
• Frokost og 2 x 2 retters middag på hotellet
• 3 x 18 hull og 1 x 9 hull på Kragerø Golfklubb
• Deltagelse på Team Ross Robertson eller 

Team Marius Bjone
• Lunsj og premieutdeling søndag
• Fri inngang til Spa og treningsrom

Pris kr 6 900,- per person

Enkeltromstillegg kr 695,-

Spill ”The Match” med Ross og Marius!            
Kragerø Resort | 16 – 18. april 2021

Mer info kontakt: Ross Robertson, e-post: ross@gronmogk.no / tlf: 959 27 429.

Marius Bjone, e-post: marius@gronmogk.no / tlf: 920 91 019. 

Kontakt i Golfbreaks: Christian Berg e-post: cberg@golfbreaks.com / tlf. 928 08 800.
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