
SGO 
Super Greenfee Ordning 

Gælder ikke Flex medlemskaber 

Frederikssund Golfklub 

Hedeland Golfklub 

Holbæk Golfklub 

Odsherred Golfklub 

Roskilde Golfklub 

Skovbo Golfklub 

Sorø Golfklub 



FREDERIKSSUND GOLFKLUB 
Skovnæsvej 9, 3630  Jægerspris 

Telefon 4731 0877 

fgk@fgkgolf.dk 

 www.frederikssundgolfklub.dk 

 

HEDELAND GOLFKLUB 

Stærkendevej 232 A, 2640 Hedehusene 

Telefon 4613 6188  

klub@hedeland-golf.dk 

www.hedeland-golf.dk 

 

HOLBÆK GOLFKLUB 
Dragerupvej 50, 4300  Holbæk 

Telefon 5943 4579 

info@holbakgolfklub.dk 

www.holbakgolfklub.dk 

 

ODSHERRED GOLFKLUB 

Stårupvej 2, 4573 Højby  

Telefon 5930 2076  

sek@odsherredgolf.dk  

www.odsherredgolf.dk 

 

BANER 

mailto:sek@odsherredgolf.dk


BANERNE   

SKOVBO GOLFKLUB 
Dalbyvej 50, 4140 Borup 

Telefon 7020 0282 

info@skovbogolfklub.dk 

www.skovbogolfklub.dk  

 

ROSKILDE GOLFKLUB 

Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde         

Telefon 4637 0181        

sekretariat@roskildegolfklub.dk  

www.roskildegolfklub.dk 

 

SORØ GOLFKLUB 

Suserupvej 7A, 4180 Sorø 

Telefon 5784 9395 

post@soroegolf.dk  

www.soroegolf.dk 

 

Samme pris hele året, 

så køb tidligt og få mest 

glæde af det. 

BANER 

mailto:info@skovbogolfklub.dk
javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+tflsfubsjbuAsptljmefhpmglmvc/el');
mailto:post@soroegolf.dk


SGO ordningen giver fuldtidsmedlemmer med DGU kort, mulighed for at til-

købe frit spil, på greenfee betingelser, på yderligere 6 baner til en fast pris 

af 995,00 kr. pr. år. 

Betalingen gælder for perioden 1.3-30.11, og max 10 runder pr. bane. 

Flexmedlemmer er ikke omfattet af ordningen. 

 

Spillerens ret til frit spil bortfalder ved udmeldelse eller ved overgang til en 

medlemskategori, der ikke berettiger til ordningen. Det indbetalte beløb el-

ler dele heraf refunderes ikke. Spillerne skal respektere de enkelte klubbers 

regler for greenfeespil, det være sig handicap grænse, rangebolde, banere-

serevation med mere, og i alle henseender at optræde korrekt, således at 

ordningen ikke miskrediteres.  

Såfremt en spiller har et handicap, der er højere end det tilladte på den ba-

ne der ønskes spil på, kan sekretariatet i den klub man ønsker at spille på, 

kontaktes for at høre om muligheden for at spille alligevel. Det er dog ikke 

en ret, men en mulighed. 

Spørgsmål vedrørende ordningen skal rettes til din hjemmeklub. 

På gensyn og god sæson. 

Når du anvender dit SGO medlemskab, skal du indskrive dig i Golfbox. 

Såfremt du ikke er registreret i Golfbox inden spillet begyndes, er klubben 

berettiget til at opkræve dig fuld greenfee, uagtet at du har SGO medlem-

skab. 

Der udstedes ikke SGO bagmærker. Medlemskabet af ordningen  er regi-

streret  i GolfBox og håndteres derfra. 

Såfremt du deltager i en privat turnering (samtidig booking af mange spil-

lere via klubbens sekretariat), er SGO medlemskabet ikke gyldigt som be-

taling, med mindre at dette er separat aftalt med klubbens sekretariat. 

_____________________________________________________________________________ 

Du spiller på helt almindelige greenfee betingelser, blot uden betaling for dine runder. 

_____________________________________________________________________________ 

 

SGO ORDNINGEN 

BETINGELSER 


