
   

Invitér dine medarbejdere, kunder eller forretningsforbindelser til 
Company Day i Skovbo Golfklub og få en uforglemmelig dag.  
 
              

        
 
Lad dem opleve Skovbo Golfklub i de smukke omgivelser med flere 
hundrede år gamle egetræer, Køge Å, måske en flok rådyr, der 
krydser banerne mellem skovene eller de smukke røde glenter der 
svæver rundt over vores hoveder, når vi spiller golf. 
 
Vi tilbyder både golfere og ikke-golfere en fantastisk oplevelse på 
vores par3-bane, som kan spilles efter en let instruktion i golfspillet.  
Vi har naturligvis udstyr og hjælpere parat til deltagerne. 
Pris pr. person ved. 8 personer for golf, mad og drikke fra 290,-kr 
 

Her er nogle af de firmaer og foreninger der har haft glæder af vores Company Days:   
Jyske Bank – Greve Erhvervsforening – Nordea – TRYG – Det Kgl.Teater – GF 
Forsikr. –Kbh.s Firmasport – Kbh.s Håndværkerforening – Fødevarestyrelsen – VW 
Køge. 

På gensyn i Skovbo Golfklub 

Richardt Sonnichsen 

Formand Skovbo Golfklub 

 

Læs mere på hjemmesiden eller kontakt sekretariatet. 

 

Company Day 
 

 Det er kunde- og personalepleje!! 
 

 

En go’ dag  
på  

golfbanen  
uden 

COVID19 



 Bedre sammenhold i firmaet.  
 
Trænger din ledergruppe, eller andre grupper medarbejdere til lidt bedre sammen-
hold, opleve hinanden under afslappede forhold eller trænger I til fornyelse fra 
dagligdagen, er Company Day med golf som samlingspunkt ofte løsningen, og 
dette uanset om man har golferfaring eller udstyr.  
 
Det kunne også være en kollektiv belønning for en god indsats af medarbejderne. 
Du kan evt. invitere kunder sammen med ansatte og samarbejdspartnere til en 
uforglemmelig dag med en god omgang golf. Derved øger du dine relationer til de 
deltagende forretningsforbindelser. 
 

 
 
 
En runde golf vil sætte dit firma og dine kunder i centrum  
 

Vi har stor erfaring i at tilrettelægge en Company Day, så du ikke selv skal tage 
dig af alle de mange praktiske detaljer. Vi gør dit golfarrangement til en minde-
værdig dag for dit firma og alle deltagerne. Arrangementet tilpasses din 
virksomhed og deltagerne. Så uanset om deltagerne er erfarne golfspillere eller 
aldrig har set en golfbold før, så får alle en sjov og udfordrende dag. Vi klarer alt 
det praktiske - lige fra startlister til præmieoverrækkelse. 

 

 

I Skovbo Golfklub har vi faciliteterne til den perfekte Company Day  
 

Vi har en 18-hullers smukt beliggende bane i let kuperet terræn, med søer og 
skov. 18-huls banen kræver, at man er godkendt golfspiller (med DGU-kort el 
tilsvarende), for at man må spille den, derfor har vi også en Par 3- bane, hvor alle 
må spille, men stadig omgivet af skov og søer som giver masser af udfordring for 
uøvede spillere.  
Samlet giver vores 2 baner mulighed for, at I kan invitere jeres gæster, også selv 
om de ikke er etablerede golfspillere. Ved spil på Par 3-banen starter vi derfor ofte 
med at få lidt spilletræning på udslagsbanen også kaldet driving range kombineret 
med instruktion i golfspillet. 
 

Hos Simona – Skovbo Golfcafé 
 
Simona sørger for morgenmad inden golfmatchen, frokostbuffet, smørrebrød eller 
middag efter matchen. Simona er også skrap til at lave lækre kager, så der er 
noget for enhver.  
 
Der er plads til 70 gæster, og vi skræddersyr dagen efter jeres ønsker, uanset 
antal deltagere. (Coronatid dog max 50 pers). 
 
 

 
Hyggeligt samvær på terrassen efter golfdagen 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


