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Velkommen
til Sorø Golfklub
Kom og spil med – dig og din familie

Vil du gå til golf?

Gå til golf i Sorø Golfklub
– og få første måned gratis
Vil du prøve kræfter med golfspillet? Du skal være
hjertelig velkommen i Sorø Golfklub. Vi kan tilbyde
en af Danmarks smukkest beliggende golfbaner
Den første måned
får du alt dette gratis:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fælles holdtræning med vores pro-træner
Arrangerede begynderturneringer
Gratis lån af udstyr
Mulighed for at træne og spille alle 7 dage om ugen
– klubben er altid åben
Din egen personlige klubguide, som hjælper dig 		
gennem forløbet
Frisk luft, motion og socialt samvær
Der er absolut ingen binding eller økonomiske 		
forpligtigelser efter den gratis måned.
Du kan begynde samme dag som du tilmelder dig.

*Tilbudet om en gratis måned kan kun benyttes, hvis du ikke
tidligere har været medlem af en dansk/udenlandsk golfklub
og aldrig har haft et DGU-medlemsnr.

VIL DU GÅ TIL GOLF? Bare skriv eller ring til os
René Nielsen
Forretningsfører

Steffen Høyer
Golfinstruktør

Tlf. 57 84 90 93
post@soroegolf.dk

sh@soroegolf.dk
Steffen Høyer

René Nielsen

Vil du fortsætte?
Vi giver dig de næste
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Vælg Sorø Golfklub til dit
næste firmaarrangement
Sorø Golfklub tilbyder en række arrangementer for
virksomheder, der har lyst til en sjov og hyggelige dag
for kunder og medarbejdere
Sorø Golfklub har stor erfaring med at skabe rammerne for en perfekt dag sjov golf, frisk luft, god
mad og hyggeligt samvær.
Efter ønske kan vi agere værter. Vi kan klare alt, lige
fra udskrivning af startlister/scorekort, opstilling af
eventuelle reklameskilte, forplejning og meget andet.
Vi vil på grundlag af jeres ønsker tilpasse et færdigt program, så både øvede og uøvede gæster vil
få en dejlig golfoplevelse.

Har du brug for mødelokaler?

Dette kan I få med
•
•
•
•

18-hullers golfmatch
Gratis træningsbolde
Gratis baneguide
Udlevering af scorekort
samt resultatopgørelse
• 2 stk. golfcars
• Morgenbuffet
• Luksus frokostbuffet

Fra 350 kr. pr. person*
*Min 12 deltagere.
*I weekends og helligdage tillægges 50 kr. pr. person.

VIL DU VIDE MERE?

Arrangementet kan også afholdes i forbindelse
med et møde, kursus eller en Workshop for dine
kunder eller medarbejdere.

Bare skriv eller ring til os

Klubben råder over dejlige mødelokaler, som du
kan leje til rimelige priser. Alt moderne AV udstyr
forefindes.

Tlf. 57 84 90 93 eller post@soroegolf.dk

René Nielsen
Forretningsfører

Få en sjov dag på golfbanen sammen med en instruktør
– for både familie og firma. Vi tilpasser dagens program
så det passer til jeres ønsker.
Eksempel på program

Priser

•
•
•
•
•

Undervisning m. instruktør
kr. 400,- pr. time

Velkomst og udlevering af udstyr
Undervisning på træningsbanen
Undervisning i Putting og putting-konkurrence
Pause på terrassen med en lille forfriskning
Frit spil på den lille bane m. klubguide eller
instruktør
• Frokost/middag i Restaurant Tee-Stedet.

Frit spil på lille bane. Leje af udstyr
incl. bolde til træningsbanen
kr. 100,- pr. pers.

Forfriskninger i Restaurant TeeStedet
TeeStedet kan tilbyde lækkert
hjemmelavet mad til rimelige priser.

Golf for sjov

Hold din firmadag eller
sommerfest hos os

Bliv Sponsor

Bliv sponsor
i Sorø Golfklub
Sponsorerne i Sorø Golfklub er med til,
at give klubben styrke og muligheder
for vores medlemmer og gæster.
Loyale sponsorer er vigtige for Sorø Golfklub.
Vi betragter sponsorater som et samarbejde om
fælles mål og indsats.
Alle sponsorer bliver profileret i klubhuset og på
vores hjemmeside.
Skulle du have ønsker om at blive sponsor, og har
du ideer til hvordan dit sposorat kan skrues sammen, så lad os høre fra dig. Vi finder sammen en
løsning til gavn og glæde for begge parter.
Alle sponsorer bliver inviteret til klubbens to årlige
sponsorarrangementer.

VIL DU VIDE MERE?

Bare skriv eller ring til os
René Nielsen
Forretningsfører
Tlf. 57 84 90 93
post@soroegolf.dk

Sorø Golfklub tilbyder flere
forskellige typer medlemskab.
FULDTIDSMEDLEM
Fra det 31. år
Kr. 3.350,- pr. halvår

UNG-SENIORMEDLEM
Fra det 26. år til det kalenderår
man fylder 30 år.
Kr. 2.400.- pr. halvår

UNGDOM
Til og med det kalenderår man
fylder 25 år
kr. 1.250.- pr. halvår

JUNIOR
12 år til og med det kalenderår
man fylder 18 år
kr. 900.- pr. halvår

SUPER FULDTIDSMEDLEM
Fra det 31. år
Dette medlemskab inderholder yderligere
nedenstående punkter. Disse punkter er
ikke inkluderet i et fuldtids-medlemskab
• 12 stk træningslektioner af 20 min
hos klubbens protræner.
• SGO ordning
• Leje af bagskab
• 10-turs kort til leje af golfbil
• 6 stk green-fee billetter til Sorø Golfklub

Kr. 4.950.- pr. halvår
*se mere om medlemskaber på vores hjemmeside.

JUNIOR
6 - 11 år.
Kr. 500.- pr halvår

SEMI-FLEXMEDLEM
Sæsongebyr kr. 2.700.-

FLEKSMEDLEM
Sæsongebyr kr. 1.800.-

Alle
unde børn
r 18 å
er GR
r
A
T
IS m
hvis

e
begg
e foræ dlem,
for
ld
fuldt sørgere e re/
idsm
r
i Sorø edlemm
er
Golfk
lub

Medlemsskaber

Medlemskaber*

Tee-Stedet – Restaurant og Kaffehus

A la carte i skønne omgivelser ved Sorø Golfklub
HOLD FEST HOS OS

KAFFEHUS

Hver søndag

Uforglemmelige øjeblikke

Skøn frokostbuffet med
mange forskellige retter.
Fra kl. 12-15. (fra 1. april).
Kontakt os for bordbestilling.

Vi sammensætter menuen
og dækker bordet helt efter
dine ønsker. Den perfekte
fest - som også du kan nyde.

Kom og nyd en kaffe og dejlig
hjemmebag. Og ikke mindst
den smukke udsigt fra 1. sal.
Vi har åben fra kl. 9.00 - 19.00

Pris kr. 125,-

Ring 5784 8001

STEGT FLÆSK

MAD UD AF HUSET

Ad libitum

Til enhver lejlighed

Nyd Danmarks Nationelret
torsdag aften kl. 17.00 - 20.00.
Spis hvad du kan. (fra 1. april).

Sammen med dig finder vi den
perfekte menu og leverer det
hele - lige klar til servering.

Pris kr. 118,-

Se mere på tee-stedet.dk

Følg os på Facebook og på Instagram
mere information: tee-stedet.dk

Vi byder bl.a. på:
• Flere slags kaffe & the
• Varm chokolade
• Lækre hjemmelavede
desserter og brød
• Sandwich
• Spændende frokostkort
Husk at vi også
har is og isvafler!

MØDER & KURSER
Hold det hos Tee-Stedet
Mødepakke med fuld
forplejning hele dagen.
Fra kr. 332,- pr. pers.

FACEBOOK + WWW
Få nyhederne først
•
•
•
•

Påskefrokost
Sct. Hans menu med bål
Mortens aften
Julefrokost

Følg med på Facebook
og på tee-stedet.dk

Lay-out: Nisted Bruun Reklamebureau a/s · nistedbruun.dk

SØNDAGSBUFFET

