
 
Kontaktinformation: 
 
BEGYNDERUDVALG 
Formand: 
Per Dreibøl 
Telefon: 20 97 90 97 
 
Susanne Reiff Petersen 
Johnny Falk Hermansen 
Claus Engkebølle 
Ole Agersbæk 
 
KLUBPRO 
Søren Telling 
Telefon 20 92 72 04 
E-mail: telling_golf@hotmail.com 

 
For kontakt til øvrige udvalg og 
nyttig information henvises til hjem-
mesiden 

 
 
Skovbo Golfklub: 2021 

 

 
 

Velkommen til 

Skovbo Golfklub 
 

Ny i golfsporten 

 

 
Informationsfolder  

om medlemskab 

 
 

Trin  
1-2 

Yderligere  
information og 

indmeldelse 

kontakt sekre-
tariatet 

Skovbo Golfklub 

Dalbyvej 50 

4140 Borup 

info@skovbogolfklub.dk 

Tel 70 20 02 82 



 

  
 

 
 

 

 

Trin 1-2 som ny golfspiller i Skovbo Golfklub 

Trin 1 : 2.500 kr. 

Ny i golfsporten 

Trin 2 : 5.000 kr. 

Lokalt medlemskab 

Fuldt medlemskab  

7.000 kr.  

Medlem i begynderklub og deltagelse på be-
gynderdage 

Fællestræning fra april til oktober måned— 
8 gange pr. år 

Frit spil på Par-3 banen og vinterbanen 

Fri adgang til drivingrange og træningsområde 
og frie træningsbolde til drivingrange 

Efter erhvervet golfkørekort kan spillere med 

hcp 54 frit spille på stor bane sammen med 

markør, der har hcp 48 eller lavere på alle 

hverdage og efter kl. 14.00 weekend/

helligdage—og kan opnå Fleks DGU-kort (F) 

med national spilleret. 

Tilbud om fadder- og mentorordning 

Lokal spilleret på par 3 banen og 18 huls bane 

Medlem af ”klub i klub” (begynder, damer, 
herrer, senior) 

Deltagelse i ”klub i klub” turneringer og spise-
matcher 

Deltagelse i ”klub i klub” øvrige  
arrangementer 

Det med småt:  
Man kan kun være trin 1 og trin 2 medlem i én 
sæson. Man stiger automatisk til næste trin, 
dvs. senest i år 3, er man fuldtidsmedlem eller 
har valgt et andet medlemskab. 
 

Det 3. år for fuldtidsmedlemmer: 

Benytte fritspil-ordninger med Næstved, 
Værebro, Sorø  og Rold Skov golfklubber 

Rabat på greenfee i venskabsklubber, se 
www.skovbogolfklub.dk/greenfee-aftaler 

Mulighed for deltagelse i Regionsgolf og Dan-
marksturneringen 

Se de øvrige medlemskaber på 
www.skovbogolfklub.dk/medlemstyper 

Eller en af de øvrige medlemsty-

per uden fritspil-medlemskaber 

Det med småt: Evt. udmeldelse skal være 
klubben i hænde senest 30. november 


