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Kære medlem!
Skal du afsted på ferie nu i efteråret eller ud og spille på nye baner?
Hvis du ikke har købt Golfhæftet i år, har du en unik mulighed nu!
Køb 1 stk. Golfhæftet 2018 og få 1 stk. Golfhæftet 2019 for kun 450 kr.!
 
Kampagnen gælder fra den 7. august til den 11. oktober. 
 
Tilbuddet er, at du køber Golfhæftet 2018 og får Golfhæftet 2019 med i købet. 
Du køber dit Golfhæftet her i klubben, evt. bestiller det via vores mail
kontor@sebbergolf.dk.
Med Golfhæftet får du mere golf for pengene. Golfhæftet samarbejder med over 900
baner i 13 lande, og du som har Golfhæftet, kan spille disse baner med 50% rabat
på ordinær greenfee een gang pr år.
Med Golfhæftet PLUS kan du spille flere gange på samme bane med 50% rabat, på
de baner og tider, som publiceres på Golfhæftets hjemmeside
www.golfhaftetplus.com eller i Appen.  Baner og tider publiceres 14 dage fremad. 
Hvis du opgraderer dit 18-kort med PLUS i kampagnen, koster det 649 kr. og så
bliver dit 19-kort også opgraderet med PLUS. 
 
Hvis du allerede har Golfhæftet og vil opgradere med PLUS kan du gøre det for 199
kr.
                          Støt klubben - køb dit Golfhæftet hos os.
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Med venlig hilsen 
Sebber Kloster Golf Klub

Del gerne med dine venner - flyer kan downloades her
SPIL BILLIGT I UGE 36!
for kun kr. 75,00 i greenfee

incl. en fadøl eller et glas vin

eller vand.

Tilbudet gælder hele uge 36 fra lørdag den 1. september til og med fredag den 7.
september

Hele uge 36 byder vi på følgende som skal bestilles, inden der tees ud på 1. tee.
Serveres mellem kl.12.00 og kl. 20.00.

2 frikadeller med kartoffelsalat kr. 50,00

2 fiskefrikadeller, rugbrød, remulade og citron kr. 40.00

Porretærte med blandet salat kr. 50,00

Pølsevognen er ligeledes åben.

Backtee opstiller deres mobilshop hele ugen og har masser af gode tilbud
med.
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