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Ny Greenfeeaftale med Proark 

Køb en greenfeebillet til 3 baner
- gælder for hele sæsonen 2011

kr. 800,-

Nyt IT-system - prøv tidsbestilling og meget 
mere på hjemmesiden

Banen er fortsat lukket
Vinterturneringen på søndag er aflyst

Der udsendes en mail når banen åbnes igen 

2. NYHEDSBREV 4. februar 2011



Proark golf plus

Proark golf plus og Sydsjællands Golfklub har 
indgået en aftale, der giver Sydsjællands Golf-
klubs medlemmer mulighed for at købe et Pro-
arkkort der omfatter spil på Proarks baner – som 
omfatter følgende: 

Skjoldenæsholm 
(med eller uden Robert Trent Jones banen) 
Odense Eventyr, Hjarbæk Fjord, Ry, Kalø Vig, 
Blokhus Klit

Dette tilbydes i 2011 alle fuldgyldige aktive senior-
medlemmer i Sydsjællands Golfklub, Fleksmed-
lemmer tilbydes således ikke denne ordning. 

Pris i 2011 for Proark golfkortet uden Robert 
Trent Jones banen kr. 2.500,- og med Robert 
Trent Jones banen kr. 2.900,- 

Alle tilmeldte modtager et Proark golfkort som 
bevis på at have betalt for fri greenfee i hele 
2011.

Bookning af starttider foretages via Golfbox eller 
på 70 21 19 00 som når en almindelig greenfee 
runde skal bestilles. Du kan naturligvis også 
komme ind fra gaden og håbe der er plads på 
banen. I alle tilfælde skal der ske den helt almin-
delige indskrivning i greenfee bøgerne – hvor du 

under pris blot angiver ”Proark golf kort – Syd-
sjællands Goldklub”.

Ordningen gælder alle ugens dage, melder du 
dig ud af Sydsjællands Golfklub i løbet af 2011 
– så vil kortet dog blive inddraget i den forbin-
delse. Seneste dato for bestilling er 1. maj 2011 
men da flere af banerne i Proark golf plus har 
sommergreens også i vintermånederne, så kan 
du få glæde af det allerede fra 1. februar 2011. 

Leveringstid efter bestilling er ca. 10 dage.

Kortet er personligt og gælder kun ved samtidig 
forevisning af gyldigt DGU-kort. Kortet kan ikke 
bruges i turneringer, til Company Days eller på 
Pay & Play banerne. 

Læs mere om banerne på www.proarkgolf.dk

Kortet bestilles og betales I Sydsjællands Golf-
klubs sekretariat – og kortet kan kun erhverves 
af klubbens egne medlemmer og kan ikke be-
stilles direkte hos Proark golf plus. Det vil sige at 
hvis du har venner i en anden golfklub som også 
ønsker dette tilbud, så vil det ikke være muligt at 
bestille til dem.

Du kan betale på klubbens konto 6060 1014107, 
husk at skrive navn og medlemsnummer!

Regler for fritspilsordningen +3
Ordningen er kun gældende for fuldtidsmed-
lemmer, fra 19 år og op efter, fra en af følgende 
klubber: Sorø-, Holbæk- Hedeland- og Sydsjæl-
lands Golfklub.

Juniorer, passive, Long Distance og fleksmed-
lemmer er ikke omfattet ordningen.

Pris for ordningen pr. spiller er kr. 800,-. Ved 
udmeldelse eller overgang til en anden med-
lemskategori, der ikke er omfattet af ordningen 
inddrages fritspilsretten, men beløbet eller dele 
heraf tilbagebetales ikke.

Ordningen kan ikke benyttes som betaling for 
deltagelse i turneringer eller Company Days.

Ved misbrug kan spillerens ret til frit spil ind-
drages.

Frit spil, alle ugens dage, på følgende baner: 
Sorø-, Holbæk og Hedeland Golfklub.

Der gøres opmærksom på, at rettigheden/kortet 
er personlig, og kun gældende ved samtidig fore-
visning af gyldigt DGU kort. 

Rangebolde: Samme regler som for alm. green-
feegæster og naboklubaftaler. 

Banereservation: Samme regler som for alm. 
greenfeegæster. 

Hcp. grænse: Samme regler som for alm. green-
feegæster.

Ved ankomst skal der indskrives i Greenfeebog 
på normal vis. I stedet for beløb skrives 0,- kr. og 
under bemærkninger skrives +3  med tydelige 
bogstaver.

Klubbernes ordens- og adfærdsregler, samt 
regler for booking skal overholdes.

Du kan betale på klubbens konto 6060 1014107, 
husk at skrive navn og medlemsnummer!

+3 - køb greenfee for hele sæsonen på 3 baner kr. 800,-



En ny sæson står for døren og det gør klubbens 
nye IT-system også. I skrivende stund har de fleste 
medlemmer faktisk allerede stiftet bekendtskab 
med systemet, dog uden at bemærke det. Det er 
nemlig via det nye system der er blevet opkrævet 
kontingent.

Klubbens bestyrelse har haft 2 valg, nemlig valget 
mellem GolfBox, som hovedparten af de danske 
golfklubber benytter, og GolfWorks som er et helt 
nyt system. Vi har haft møder med repræsen-
tanter fra begge systemer.

GolfBox er et anerkendt og gennemprøvet 
system, der som nævnt anvendes i mange golf-
klubber. GolfBox har, efter vores overbevisning, 
nogle svagheder som har gjort, at systemet ikke 
ville kunne hjælpe vores sekretariat nok til at de 
vil kunne yde den forventede service til vores 
gæster og medlemmer.

GolfWorks er som nævnt et helt nyt system. 
Manden bag systemet er dog ikke helt ny inden 
for systemer til golfklubber. Det er Helge Munck 
der står bag systemet. Helge Munck var også 
manden bag vores gamle system, GolfOrganizer 
eller bedre kendt hos medlemmerne via siden 
gobook.dk. 

GolfWorks er et system der er meget bruger-
venligt og har rigtigt god integration til klubbens 
økonomisystem C5. Systemer har et rigtigt godt 
turneringsmodul samt mulighed for at lave arran-
gement booking via hjemmesiden.

Klubbens bestyrelse har sammen med ca. 15 
af klubbens medlemmer testet systemet. De 
udvalgte medlemmer har bl.a. været de respektive 
formænd for vores fraktioner, håndplukkede IT 
kyndige medlemmer samt IT novicer. Alle har 
taget vel imod systemet og ydet en god og kon-
struktiv kritik.

Nu er det jeres tur! Bestyrelsen vil gerne invitere 
alle klubbens medlemmer til at prøve systemet. 
Dette gøres ved, at hoppe ind på klubbens hjem-
meside og under Tidsbestilling / min side, logger 
i ind med medlemsnummer og pinkode. Nu skulle 
mulighederne give sig selv. Der er ”fri booking” i 
hele februar måned – hvorefter systemet vil blive 
nulstillet. Sekretariatet har lavet nogle testturne-
ringer og nogle testarrangementer, som man kan 
tilmelde og afmelde sig.

For god ordens skyld skal der gøres opmærksom 
på, at ingen af tiderne kan benyttes til golfspil og 
ingen af arrangementerne eller turneringerne vil 
blive afholdt.

Når I har prøvet systemet af, vil vi gerne have 
jeres tilbagemelding. Ros, ris eller forbedrings-
forslag kan gives via denne mail: 

golfworks@karmark.com

Mails vil ikke blive besvaret, men er der forslag til 
forbedringer forbeholder vi os rettet til at kontakte 
afsender for uddybende spørgsmål. 

Henrik Karmark

Nyt IT-system


