
Vil du ud og prøve og nye baner i ferien? Flere klubber har faktisk slagtilbud hen over sommeren. 

Vi bringer en liste over de klubber, som har særlige tilbud.  

 

Denne artikel bliver opdateret løbende, så skriv endelig til os på redaktion@golf.dk, hvis din klub 

også har et godt tilbud. 

 

Skærbæk Mølle Golfklub: Uge 29, greenfee for 150 kroner inklusive en flaske vand og tre luksus 

håndmadder efter runden. 

 

Give Golfklub: Greenfee er gratis for gæster i hele uge 30. Tider kan bookes en måned før. 

 

Brande Golfklub: Greenfee er 50 kroner i uge 29. 

 

Lübker Golf Club: I hele juli kan man spille for 400 kroner, og så får man også en øl eller vand med 

i købet. 

 

Københavns Golf Klub: I juli koster det 300 at spille greenfee. Fire spillere i samme bold kan spille 

for 1000 kroner. 

 

Skive Golfklub: I uge 28 er greenfee 50 kroner. 

 

Sorø Golfklub: Fra den 25. juni til den 7. august er der tilbud på en greenfee med golfmenu 

inklusive en øl eller et glas vin til 349 kroner. 

 

Kalø Golf Club: Fra 1. juli til 14. august koster det 200 kroner at spille 18 huls banen. 

 

Brønderslev Golfklub: Halv pris på greenfee i hele juli og august. 

 

Trehøje Golfklub: Greenfee er 179 kroner i juli måned. 

 

Gyttegård Golf Klub: Greenfee er 200 kroner i hele juli måned 

 

Aabenraa Golfklub: Greenfee 150 kroner ved deltagelse i turneringer fra den 18. til 21. juli. 

 

Aaskov Golfklub: Greenfee 50 kroner i hele uge 30. 

 

Greve Golfklub: Halv pris på greenfee i hele juli. 150 kroner på hverdage, 200 i weekender. 

 

Ledreborg Palace Golf: Greenfee er 300 kroner i hele juli. 

 

Sønderjyllands Golfklub: Hele juli måned er greenfee 200 kroner 

 

Stensballe Gaard Golf: Fra uge 27 til og med uge 30 er greenfee for 9 huller 150 kroner - 200 

kroner for 18 huller. 

 

Himmelbjerg Golfklub: Greenfee er 180 kroner i hele juli måned 

 

Skjoldenæsholm Golfcenter: 100 kroners rabat på greenfee i ugerne 27-31 

 



Skovbo Golfklub: I hele juli er der heldagsgreenfee inkl. 2 stk. smørrebrød og en øl til 260 kroner. 

Uden mad kan du spille hele dagen for 225 kroner - også i weekenderne. 

 

Golf Club Harkær: Halv greenfee hele juli måned. 150 kroner på hverdage, 175 kroner i 

weekenden. 

 

Hammel Golf Klub: I hele juli og august er greenfee 200 kroner 

 

Aarhus Golf Club: Greenfee er 85 kroner i hele uge 29 klubben markerer sit 85 års jubilæum. 

 

Birkemose Golf Club: Gratis greenfee i hele uge 31 

 

Hørsholm Golf: To greenfee-spillere for en spillers pris frem til 7. august 

 

Jelling Golfklub: Greenfee er 75 kroner i hele uge 30 


