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Greenfeeaftaler 2011: 

Greenfeeaftaler med Korsør Golfklub

Greenfeeaftale med 3 baner

Greenfeeaftale med Proark

Greenfeeaftaler med ”naboklubberne”

3. NYHEDSBREV 4. marts 2011



Hvem er omfattet af ordningen
Aftalen er kun gældende for alle fuldgyldige med-
lemmer af Sydsjællands Golfklub og Korsør Golf 
Klub.

Aftalen gælder kun private runder, og kan derfor 
ikke benyttes som betaling for deltagelse i turne-
ringer, Company Days eller lignende.

Fritspilsretten ophører straks for en spiller, når 
denne ikke længere er omfattet af fuldgyldigt 
medlemskab.

Varighed:
Fritspilsaftalen er gældende alle ugens dage i 
perioden 1. marts – 31. december 2011. 

Generelle konditioner for spillerne
Restriktioner:
Hcp.regler er de samme som for alm. greenfee-
gæster.

Klubbernes ordens- og adfærdsregler skal over-
holdes.

Indskrivning i greenfeebogen
Ved ankomst skal spilleren indskrives i green-
feebogen:
1. Kolonnen med fortløbende numre skal ikke  
 udfyldes.
2. Spilleren skal ikke medtage en greenfeetak.
3. Navn og DGU-nr, skrives tydeligt.
4. I stedet for beløb skrives kr. 0,-
5. Under bemærkninger skrives med tydelige   
 bogstaver FA (FritspilsAftale).

Banereservation:
For banereservation gælder samme regler som 
for alm. greenfeegæster. 

Rangebolde:
For rangebolde gælder samme regler som for 
alm. greenfeegæster. 

Generelle konditioner for klubberne
Varighed:
Fritspilsaftalen er gældende alle ugens dage i 
perioden 1. marts – 31. december 2011. 

Misligholdelse:
Aftalen kan af enhver part tilbagekaldes, dersom 
parten angiver misligholdelse af aftalen som 
årsag. I et sådant tilfælde, er parterne forpligtet 
til at afholde et fælles afklarende møde inden 
8 dage med den målsætning at få tilrettet eller 
præciseret aftalen og dens ånd, og derved for-
hindre fremtidig misligholdelse.

Økonomi:
Der er ingen indbyrdes økonomiske forpligtelser 
for klubberne eller medlemmerne.

Forlængelse:
Aftalen evalueres af klubberne inden den 15. ok-
tober 2011. Er der gensidig enighed om ønsket 
af fortsættelse af samarbejdet kan aftalen for-
længes med et kalenderår.

Fritspilsaftale Sydsjællands GK og Korsør GK

Fritspilsaftale  mellem Sydsjællands Golfklub og Korsør Golf Klub 2011

Aftaler med ”naboklubber”

Følgende klubber giver en fast rabat på kr. 100
Dragør Golfklub  
Hedeland Golfklubben 
Holbæk Golfklub 
Køge Golfklub
Sorø Golfklub

Følgende klubber giver en fast greenfeepris
Hverdage kr. 200
Weekend og helligdage kr. 250
Kalundborg Golfklub   
Møn Golfklub
Næstved Golfklub
Rønnede Golfklub

Gældende for fuldgyldige aktive medlemmer i Sydsjællands Golfklub Mogenstrup.



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,-


