Velkommen til

SEJERØ GOLFKLUB

„Golf er en
sport for livet”

SEJERØ
GOLFKLUB

Velkommen til Danmarks
mindste og (måske) smukkest
beliggende golfbane
Vores bane ligger ydmygt, smilende og
indbydende placeret i Sejerøs smukke
natur. I et kuperet terræn med et
afvekslende hulforløb og en fantastisk
udsigt over sejerøbugten og sejlrenden
fra Storebælt til Kattegat.
Sejerø bliver med rette kaldt for lysets
og glædens ø. Og den oplevelse kan vi
også godt tilbyde, når man går vores
bane i godt vejr. Men når blæsten står
ind over øen tilbyder vi jer gerne ekstra
udfordringer.Vi byder på frisk luft i en
natur med et rigt dyre- og fugleliv og
altid tid til lidt hygge på terrassen.
Sejerø Golfklub er absolut et besøg
værd. Ikke fordi vi syntes, at livet er for

kort til det par fem hul, vi ikke havde
plads til. Men fordi, hvad enten du er
erfaren golfer eller har planer om at
prøve golfspillet, har vi noget at byde
på.
Vi kan tilbyde en række forskellige
medlemsformer. Og du er også altid
velkommen som greenfee spiller eller
du kan benytte dig af vores Sejerø
Golfpakke.

Prøv os – vi har et tilbud
til alle.

OM KLUBBEN
Klubbens formål er at skabe gode
muligheder for at dyrke golfspillet på
Sejerø og at udbrede kendskabet til
golfsporten med udgangspunkt
i fællesskabet og det sociale liv i
klubben.
Rekrutteringsgrundlaget er Sejerøs
350 fastboende og 1.100 landliggere.
Ultimo 2018 er der 70 medlemmer i
klubben, hvoraf 10 er vores juniorer,
som repræsenterer halvdelen af øens
skolesøgende børn. Siden åbningen af
banen i 2017 har vi haft besøg af over
500 gæster og heraf mange på vores
Sejerø Golfpakker.

Indkomstgrundlaget på Sejerø er ikke
højt, og det årlige kontingent må
tilpasses dette faktum. Samtlige
opgaver i klubben – vedligeholdelse,
drift og træning udføres af frivillig,
ulønnet arbejdskraft. Vi har etableret
selvstyrende arbejdshold med hver sit
ansvar for opgaverne i klubben. På
denne måde kan vi holde kontingentet
på et rimeligt niveau.
Til finansiering af materialer til
vedligeholdelse, aktiviteter og
turneringer nyder vi godt af vores
sponsorer, som er et vigtigt fundament
for klubben.

”Golf fremmer fysisk
og psykisk sundhed”

SEJERØ GOLFPAKKER

Ud over at spille golf er der mulighed for
besøg i Kulturhuset med vores
egnsmuseum og aktuelle udstilling samt
kirken, der blandt andet rummer et af de
ældste kirkeskibe i Danmark,
minigolfbanen, naturvandring med guide,
hestevognstur på øen eller ridning på
islænderheste i naturen.

SEJERØ GOLFPAKKE - 1 DAG
OMFATTER:
• Færgebillet til 1 person, Havnsø –
Sejerø og retur
• Greenfee og træningsbolde
• Frokost på Sejerø Minigolf eller
serveret på banen
• Transport til og fra færgen

Kontakt os på info@sejerogolfklub.dk
eller +45 3133 1074 og aftal dit besøg.

Besøg Danmarks mindste og (måske)
smukkest beliggende golfbane midt
i Sejerøs dejlige natur. I et kuperet
terræn med et afvekslende hulforløb og
en flot udsigt har vi dækket op til en god
oplevelse.

Prisen er kr. 450,- per person
Egen bil med færgen – Merpris kr. 150,SEJERØ GOLFPAKKE – 2 DAGE
OMFATTER:
• Færgebillet til 2 personer + bil,
Havnsø – Sejerø og retur
• Greenfee og træningsbolde begge
dage 1 overnatning for 2 personer
i ferielejlighed
• 1 x morgenkurv + 2 x frokost
+ 1 x middag
Prisen er kr. 2.500,- for 2 personer
Mulighed for max. 2 ekstra personer i
samme bil og lejlighed for en merpris
på kr. 900 per person

Vi glæder os til at se jer på Sejerø.

KONTAKT

Vil du vide mere om Sejerø Golklub
– måske have en snak om, hvordan du
kommer i gang!
Send en mail: info@sejerogolfklub.dk
eller kontakt et bestyrelsesmedlem:
Poul Skals: 2099 1868
Henrik Michelsen: 3064 1868
Jens Thomassen: 3133 1074
Eller kig ind på banen næste gang, du
kommer forbi. Vi er altid parate til en
snak. Besøg os på

SEJEROGOLFKLUB.DK

OM SEJERØ
GOLFBANE
SGKs golfbane er nyanlagt i
2016 og er beliggende ved
gården Horsekær på Sejerøvej
28, 4592 Sejerø. Golfbanen
er en Seaside bane med
en fantastisk udsigt over
sejerøbugten og sejlrenden fra
Storebælt til Kattegat. Banen
er anlagt direkte i terrænet
uden nogen ændringer på
arealet. Banen er kuperet
med niveauforskelle på op
til 14 meter. Banen er anlagt
rundt om den fredede gravhøj
Stenkishøj med to sløjfer i
form at hullerne 1-5 og 6-9.
Vi udnytter terrænets naturlige
forhindringer såsom bakker,
søer og vandløb til at skabe
udfordringer på banen.
Der er en række spændende
huller, som stiller krav
til præcision og course
management. Størstedelen
af banen ligger inden for
strandbeskyttelseslinjen på
300 meter. Arealerne uden for
fairways henligger som rough.
Der er udsat får på banen som
afgræsser roughområderne.

SEJERØ
GOLFKLUB

MEDLEMSFORMER OG PRISER 2019
MEDLEMSSKABER:

GÆSTETILBUD:

Fuldtidsmedlem
Har spilleret alle dage året rundt
Modtager DGU kort
Voksen og Junior

Greenfee
Ret til at spille en dag (hverdage,
helligdage og weekender)

Hverdagsmedlem
Har spilleret alle hverdage året rundt
Modtager DGU kort
Voksen og Junior
Kan deltage i klubbens turneringer på
helligdage og weekender
Greenflex
Kan spille alle dage året rundt
– betaler greenfee
Modtager DGU Flexkort
Voksen og Junior
Langdistance
Et er medlem i en anden godkendt
golfklub, som er ansvarlig for at
opdatere handicap mm.
Har spilleret alle dage året rundt og
deltager i turneringer.
Sejerø Junior
Lokal spilleret alle dage året rundt
Modtager ikke DGU kort

Sommergreenfee
Spilleret i tre sammenhængende uger
efter eget valg samt i alle weekender fra
primo maj til ultimo september.
Familiegreenfee
Spilleret i en uge for to voksne og op til
tre børn
Sejerø Golfpakke
Indeholder greenfee for en dag,
færgebillet samt frokost og transport fra
færge til golfbane og retur.
Familiearrangementer, ophold med
overnatning(er) og større grupper
kontakt et bestyrelsesmedlem eller send
en mail til info@sejerogolfklub.dk
Du kan melde dig ind ved at kontakte os
på tlf. 3133 1074 (Jens Thomassen) eller
via mail info@sejerogolfklub.dk.

Prøvemedlem
Spilleret alle hverdage i 2 måneder
Støttemedlem
Støtter klubben men har ingen spilleret
Medlemsskaber

		

Støttemedlem

Gæstetilbud
Voksen Junior
1300,850,400,500,1000,400,225,100,50,-

Familiegreenfee

Voksen Junior
75,250,400,750,1000,325,-
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