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Fra:

Til:

Afmeld

Vis: Alle Vis: Ulæste Vis: Med stjerne 

                   
Kære golfere i SKG 
I bedes være opmærksomme på, om I måske er de sidste, der
går om aftenen. Og hvis det er tilfældet, bedes I slukke lyset og
sørge for at lukke dørene, så de ikke kommer til at stå åbne om
natten.

Sorter: Dato Sorter: Til Sorter: Fra Sorter: Emne 



Der skete heldigvis ikke noget sidst for et par dage siden, da
dørene var åbne, da de første ankom om morgenen. 

Golfhæftet 2017
Golfhæftet giver dig mulighed for at spille golf til halv greenfee på mere end 800
golfbaner i Danmark (ca. 100 baner), Sverige, Norge, Tyskland, Spanien,
Portugal, Storbritannien, Irland og Italien en gang på hver bane/år. Du betaler
kun 450.- for Golfhæftet, hvilket betyder at du allerede efter 2-3 runder sparer
penge. Du booker tid eller besøger den golfklub du vil spille præcis som
sædvanligt. På golfbanen viser du Golfhæftet-kortet og spiller derefter til halv
greenfee.
Hvis du køber Golfhæftet gennem klubben (til samme pris som på
Golfhæftets hjemmeside), støtter du klubben med et beløb pr. solgt hæfte.

I øjeblikket får man Golfhæftet Plus gratis med i købet fra 24. maj til 22.
juni. Dvs. at man kan spille på de baner og tider, som præsenteres, et
ubegrænset antal gange. Plus koster normalt kr. 199.
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