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Orresta Golf 

Välkommen till Orresta Golf & Konferens en timme från 
Stockholm, en av Västmanlands bästa golfanläggningar! 
Orresta Golf ligger inbäddat bland fairways och greener i en 
underbar avstressande miljö. Orresta är en modern och 
uppskattad konferensanläggning med erfarenhet av att 
arrangera utvecklande möten mellan människor.  
 

 

Golf arrangemanget 

Vi tränar främst puttning och närspel innan rundorna. Det 
kommer också erbjudas möjlighet att vara med på ett 
rörlighetspass på morgonen. Förutom träning så spelar vi en 
rolig lagtävling första dagen och sen tvådagars Eclectic dvs. 
bästa score på varje hål efter två dagars spel.  
 
 

Anmälan till Fredrick via mail: fredrick.a@pgasweden.golf 
eller telefon 073-993 55 63 
 

 
 
 

 
 

 

Resans program  
19 sep 
- Lättare träning och uppvärmning  
- Spel 18 hål från 12:00  
- Trerätters middag 
20 sep 
- Frukost 7:30-9:30 
- Golfträning och uppvärmning  
- Spel 18 hål från 13:00 
- Trerätters middag 
21 sep 
- Frukost 7:30-9:30 
- Golfträning och uppvärmning  
- Spel 18 hål från 10:00 
Övrigt innehåll 
- Ingår gruppträning på plats  
- Inför resan träning i grupp för ett 
värde av 750 kr.  
 

Tillkommer: 
- Transport står du själv för 
- Dryck till maten  
- Enkelrumstillägg 350 kr/natt 
- Rangebollar ingår ej  

 

 

 

Pris 4 995 kr (inkl träning inför resan 750 kr) 

- 3 golfdagar, 2 nätter (del i dubbelrum) ink. frukost,  
Trerätters middagar,  Enkelrumstillägg 350 kr/natt 
4-6  
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Betalningsinformation från Fredrick  
Vid bokning så får ni en bekräftelse att ni har fått plats på 
resan. Därefter betalar ni träning och anmälningsavgiften  
1 200 kr till Fredrick Andréason på BG 821-1187 eller swish 
123 043 82 67. Resten av resan 3 795 kr + ev. enkelrumstillägg 
350 kr/natt betalas senast 30 dagar innan dvs den 19 aug.  
 
Vid avbokning av resan 14 dagar innan beräknad ankomst så 
återbetalas allt förutom träningsavgiften på 1200 kr.  
 
Bokningsinformation från Orresta Golf 
Ni kan kostnadsfritt avboka till 14 dagar innan beräknad 
ankomst. Bokningen blir bindande 14 dagar innan beräknad 
ankomst. 
Om någon i sällskapet blir sjuk och inte kan medverka så 
återbetalas pengarna vid uppvisande av läkarintyg. 
 
Dock så måste en avbokning gällande sjukdom eller skada ske 
minst 24 timmar innan beräknad ankomst, om det är mindre än 
24 timmar kvar vid avbokningstillfället så erhåller man ingen 
återbetalning av det bokade golfpaketet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


