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MOGENSTRUP

Åbent Hus 15. april
Klubben har brug for flere medlemmer

- og for din hjælp
•	 Spil	en	9	hullers	makkerturnering	med		
	 en	Åbent	Hus-gæst	kl.	10	eller	kl.	14
•	 Eller	find	en	ven	som	ikke	er	golfspiller,		
	 giv	vennen	en	golfoplevelse	-	tilmeld			
	 dig	og	vennen	til	en	af	turneringerne

3. NYHEDSBREV 3. april 2012

Flyers	om	Åbent	Hus	til	f.eks.	din	
arbejdsplads	udleveres	i	sekretariatet

Greenfeeaftaler med andre klubber



Mange kender kun til golf fra omtaler i medierne, nu giver vi dem mulighed for at deltage i en rigtig 
turnering
.  Gæsten kan opleve en helt ny måde at få motion og frisk luft på
.  Eller en ny måde at være sammen med venner og andre mennesker på
.  Prøve glæden ved at ramme en golfbold rigtigt
.  Opleve stemningen, sammenholdet og spændingen ved en rigtig golfturnering
.  De låner udstyr af klubben

Har du lyst til at være makker med en Åbent Hus-gæst på en 9 hullers makkerturnering, så tilmeld 
dig en af de to turneringer til sekretariatet, tlf. 5576 1555 eller mail sydsjaelland@golfonline.dk

Turneringen spilles på følgende måde
9-hullers greensome stableford på banens første 9 huller. Møde- og starttid for de 2 turne-
ringer:

Mødetid i gården kl. 10.00 - Gunstart kl. 10.30

Mødetid i gården kl. 14.00 - Gunstart kl. 14.30

Specielle regler for nybegynderne
Nybegynderne sættes til hcp. 54

Spiller fra fremskudte teesteder markeret ved flag

Luftslag tæller ikke som andet end et prøvesving

Mulighed for et omslag pr. hul

Den nye skal anvende min. 5 drives på rundens 9 huller. Markeres på scorekort hvilke der 
er brugt
Tilmelding til sekretariatet.

Spil en 9 hullers turnering med en Åbent Hus-gæst

Der spilles en turnering for Åbent Hus-gæster kl. 10.00 og en igen kl. 14.00

Dagens golftilbud til Åbent Hus-gæster
.  Prøv om du kan ramme en golfbold
.  Se om du kan få bolden i hul
.  Oplev klubbens topmoderne og højteknologiske træningsudstyr
.  Prøvemedlemskab - 11 uger kr. 600,-*
.  Lynkursus - få golfkørekort på 4 uger kr. 300,-*
* Gratis ved indmeldelse



Medlemmer rekrutterer nye medlemmer 
Vi ønsker at rekruttere nye medlemmer, og hvem er bedst til det? – medlemmerne. 

Vi kender alle mindst en, som har talt om, at det måske kunne være sjovt at prøve at spille 
golf. Nu er chancen for at prøve det på en rigtig golfbane på en sjov facon.

Tag en kammerat, familiemedlem, nabo eller kollega som kunne have lyst til at spille golf 
med ud i en rigtig turnering på den store bane. 

Et fuldgyldigt medlem og en absolut nybegynder, som ikke er golfspiller danner hold i en 9-
hullers greensome stableford turnering i to rækker med lidt specielle regler. 

De ”nye” skal opleve stemningen, sammenholdet og spændingen ved en rigtig golfturnering, 
hvor de er sammen med en rigtig golfer, som de kender, og har det sjovt sammen med.

Turneringen spilles på følgende måde
9-hullers greensome stableford på banens første 9 huller. Møde- og starttid for de 2 turne-
ringer:

Mødetid i gården kl. 10.00 - Gunstart kl. 10.30

Mødetid i gården kl. 14.00 - Gunstart kl. 14.30

Specielle regler for nybegynderne
Nybegynderne sættes til hcp. 54

Spiller fra fremskudte teesteder markeret ved flag

Luftslag tæller ikke som andet end et prøvesving

Mulighed for et omslag pr. hul

Den nye skal anvende min. 5 drives på rundens 9 huller. Markeres på scorekort hvilke der 
er brugt
Tilmelding til sekretariatet.

Tag en ven med ud og spil golf

Giv en ven en gratis golfoplevelse søndag den 15. april kl. 10.00 eller kl. 14.00

Spil golf og lev 5 år længere...



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 2012. 

Generelle konditioner for spillerne
Restriktioner:
Hcp.regler er de samme som for alm. greenfe-
egæster.

Klubbernes ordens- og adfærdsregler skal over-
holdes.

Indskrivning i greenfeebogen
Ved ankomst skal spilleren indskrives i greenfee-
bogen:
1. Kolonnen med fortløbende numre skal ikke  
 udfyldes.
2. Spilleren skal ikke medtage en greenfeetag.
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 
2012. 

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 2012. 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 2012

Aftaler med ”naboklubber”

Følgende klubber giver en fast rabat på kr. 100
Dragør Golfklub
Falster 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
Trelleborg Golfklub

Gældende for fuldgyldige aktive medlemmer i Sydsjællands Golfklub Mogenstrup.



Proark golf plus

Proark Golf ønsker ikke en aftale for denne sæson.

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,-

Frokostbuffet fra kl. 12.30 på Åbent Hus-dagen ................kr. 85,-
Alle er velkomne - også selvom man ikke skal spille golf.  

Klubbens	restaurant

Pitch	&	Put


