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Golfsæson 2023.  

Vi skal snart ud at spille Golf, og alle vil gerne spare på greenfee-prisen, så her er et overblik over hvilke 

muligheder FULDTIDS-MEDLEMMER har for at spille Golf-runder på fremmede baner til reduceret pris. 

Golfring Limfjorden. 

Køb Fritspil til 900,00 Kr. 

Spil GRATIS på følgende baner: Aars – Jammerbugten – Nordvestjysk – Harrevig – Morsø – Skive - Hjarbæk 

og Hvalpsund. 

GNG – Greenfeeordning.  

Mulighed for at spille til ½ Greenfee (se pris på klubbens hjemmeside).  

Følgende klubber deltager i GNG i 2023: Blokhus – Brønderslev - Dronninglund – Frederikshavn – Hals – 

Himmerland (Old) – Hirtshals – Hjørring – Hobro – Hvide Klit – Jammerbugt – Læsø – Løgstør - Løkken – 

Mariager – Nordvest Jysk – Rold Skov – Sebber – Sindal – Sæby – Sydthy - Øland – Ørnehøj – Aabybro – 

Aalborg - Aars.  

Øvrige Samarbejdsklubber: 

Greenfee prisen vil typisk være kr. 225, med enkelte undtagelser. 

Følgende klubber deltager:   Hammel - Lemvig – Struer – Viborg –  Tønder – Faaborg. 

Skive er er rabat dog aftalt til kr. 100 på dagens greenfee.  

Norddjurs er prisen kr. 250,- 

Tange Sø og Himmelbjerg (50% på dagspris).  

Golfhæftet 2023.  

Køb og betal Golfhæftet på kontoret til 450,00 Kr. ( giver provision til klubben ) 

Golfhæftet giver adgang for fuldtids-medlemmer, til at spille 1 gang til ½ pris på 950 baner i hele Europa. 

Golfhæftet med +, giver ret til at spille flere gange på en bane, men 2. gang du spiller, er er det måske kun 

på særlige tidspunkter eller dage, du kan benytte Golfhæftet – Tjek derfor Golfhæftes Hjemmeside, før du 

ønsker at benytte dit Golfhæftet +, så du sikre dig, om du kan og hvornår du kan benytte Golfhæftet + (Kun 

betydning hvis du vil spille runde nr. 2 på banen i 2023).   
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