
 

 

Nyhedsbrev 
SGO-Ordning og spil til reduceret green-fee.                                                                                  
Skovbo Golfklub er nye klub i SGO-ordningen 2023.         
SGO-ordningen til kr. 995.00 kan bestilles i Golfshoppen eller på e-mail rn@soroegolf.dk.                        
Ordningen giver ret til frit spil på følgende baner: Odsherred, Holbæk, Frederikssund, Hedeland, Roskilde & 
Skovbo. Fra sæson 2023 kan ordningen benyttes i perioden fra den 1. marts til den 30. november. 
Ordningen kan benyttes max. 10 gange i sæsonen hos hver klub.                                                                                            
Ordningen kan kun benyttes af klubbens fuldtidsmedlemmer.   

Klubbens fuldtidsmedlemmer kan spille til reduceret greenfee i følgende klubber:                               
Korsør, Sydsjællands, Holbæk, Kalundborg, Hedeland, Køge, Dragør, Rønnede, Vejen Golfklub og 
Tegelberg GK i Sverige. Prisen er reduceret med kr. 100.- i forhold til den normale pris for greenfee i 
klubberne.                                                                                                                                    
Skive Golfklub 50% rabat på dags greenfee.                                                                                   
Greve Golfklub 50% rabat en 18 hullers runde i perioden 1. april til 31. oktober.                                                                
Trelleborg Golfklub for kr. 100.- alle dage.                                                                                        
Skovbo Golfklub kr. 225.- i perioden fra den 1. april til den 31. oktober. 

Frit spils klubber 2022.                           
Følgende klubber har klubbens fuldtidsmedlemmer frit spil på i 2023:                                             
Harekær Golfklub i perioden fra den 1. april til den 31. oktober.                                                                                                    
Værebro Golfklub i perioden fra den 1. april til den 31. oktober. Max 5 runder pr. medlem.                                       
Brøndby Golfklub gælder hele sæsonen.                                                                                              
Du kan læse mere om fritspils aftaler på klubbens hjemmeside https://soroegolf.dk/fritsspilsaftaler/ 

Årskort til Golfbil.                                                                                                                            
Alle medlemmer over 70 år eller gangbesværede har mulighed for at benytte en golfbil på banen i 
sæsonen fra ca. 1. april til ca. 20. oktober. Det årlige gebyr er kr. 1.700.-. Beløbet er et sæsongebyr.                                                                                                                                         
Klubben råder over 19 golfbil i denne sæson.                                                                                                   
Med næsten 3300 kørte runder i sæson 2022, kan det i denne sæson på enkelt dage blive nødvendigt 
at sætte to medlemmer med årskort sammen i en golfbil, for at opfylde behovet for brugen af golfbil. 
Samme regel gælder i underklubberne, som i de foregående sæsoner                                                                                         
Henvendelse i Golfshoppen for mere information og tilkøb af bilordningen. 

Træningstilbud med klubbens Pro.                                                                                                          
● Fællestræning med vores Pro. 10 torsdage fra den 20. april til den 29. juni, pris kr. 1750.-.                                       
Tilmeld dig til Hold 1 kl. 09.00 – 11.00 eller Hold 2 kl. 14.00 – 16.00. Anbefalet hcp. 27-54 på begge hold.                                            
● Køb klippekort 10 lektioner til undervisning med vores Pro. Pris kr. 1500.-.                                                                                                                               
● Sommer-Golf i uge 27 & 31 mandag til onsdag kl. 09.00 – 16.00. Pris kr. 1750.- inkl. frokost alle dage.                             
● Undervisning på banen 9 huller med vores Pro, plus en times opfølgende træning, Pris kr. 1500.-                                  
Mere information på klubbens hjemmeside eller ved henvendelse i Golfshoppen.                                                                                                                  
Prisen for 20 min. lektioner kr. 175.-                                                                                                   
Tilmelding i Golfshoppen e-mail rn@soroegolf.dk eller tlf. nr. 57 84 90 93.                                         
Betaling i Golfshoppen. 



 

 

Bagskilte 2023 udleveres i Golfshoppen fra mandag den 6. marts. 

Bagskab.             
Klubben har ledige bagskabe til udlejning. Sæsongebyr fra kr. 250.-. Henvendelse i Golfshoppen. 

Golfhæftet kan købes i klubben ved henvendelse i Golfshoppen kr. 450.- I perioden fra den 1. 
marts til 10. april er PLUS gratis med i købet.                                                                                             
Ved køb af Golfhæftet i Sorø Golfklub støtter du vores klub 

Sponsorer.                                                                                                                                       
Klubben kan til sæsonen byde velkommen til følgende nye sponsorer.                                                     
Selandia/Ford Ringsted/Næstved og Murermester Simon Heesch.                                                                      

Følgende sponsorer har den 1. januar, forlænget deres sponsorat med klubben for sæson 2023:                                              
JP2tal Ventilation - Sandby Smedie Maskinhandel A/S - Ole Wolff Elektronik A/S  - Entreprenør 
Jes Pedersen - Claus Quistgaard A/S - MM Design – Lindrand A/S – DAFA - OK Benzin -         
DBR Rengøring – Varig A/S - Vagner Pedersen Ejendomme ApS – Sorø VVS - Nykredit Bank – 
PHP Service - Ajourføring ApS - Glumsø Autoværksted - Loewe Sorø - Nyrup El                    
Nisted Bruun Reklamebureau – Elco ApS – Lokalforsikring - Leif Madsen Holding ApS -   
Nygaards Turist & Minibusser – Carlsberg – Ejendomsmæglefirma Pernille Sams ApS –           
SMI Sorø Maskin Industri – Peugeot Slagelse/Ringsted – Tandlægerne i Nygade Korsør –     
Sorø Auto Import  - Dansk Svejse og Rørmontage – IT Operators – Kiropraktor.com –               
BL Lakering – Øregangen – CVM gruppen ApS – Bygma Sorø - Greve Kiropraktisk Klinik ApS – 
Meincke´s Malerfirma – SMI Ejendomme – Hahn Ejendomme ApS – Skousen Ringsted/Slagelse 
Volkswagen Slagelse – Sønderup Revisorer – Carepoint Sorø – Digitell ApS – Byens Tag og 
Facade - MJ Smed og Ventilation ApS – Vognmand Alan S Larsen ApS – MARZ ApS – Allergiklink 
Slagelse – Vibes Malerfirma & Poul W. Jensen Aps – Fausol – Nyrup Plast – IM Autoskadeservice                            

Følgende sponsorer har i sæsonen 2022 forlænget deres sponsorat med klubben.                                
VVS Ingo Olsen – Novi Advokaterne – Lyshøjgård – Danbolig Sorø – Lederne Vestsjælland – 
Tandlægehuset – Sandbygaard – SuperBrugsen Sorø - MH Rengøring – Fugleager Udlejning – 
Cletana Holding – Pro Construction – Vingaloppen –  Poul Larsen A/S – TAPS Winebar 
Copenhagen ApS – Lyshøjgård Lagerlokaler – Optimus Anlæg – Firma Gorm Attrup – Kolding 
Fjord – Sparekassen Sjælland – Lindrup Byg – Beierholm – Erik Sørensen Vin – Hovedstadens 
Bygningsentreprise – Manzard – Golfshoppen – Hertels - Mogens Rasmussen – Vinitiv – 
Nordicgolfers.com – Hertels – Saxo Solution – Restaurant Suserup – Bøge Beslagsmedie – DAKK 
–                                                                                                                                                                                    
                                                                  
Klubben siger tak til alle sponsorerne for støtten til klubben. Uden den opbakning fra sponsorerne vil vores 
klub og bane ikke have den høje standard, som vi har på nuværende tidspunkt.  

Dette vil samtidig være en opfordring til klubbens medlemmer, brug klubbens sponsorer hvis I har brug for 
hjælp eller lign. til at få løst opgaver af den ene eller anden type indenfor sponsorernes område.                                          
Se alle klubbens sponsorer på hjemmesiden https://www.soroegolf.dk/sponsorer/                           
Klubbens kontor er selvfølgelig også behjælpelig med henvisning til sponsorerne. 

 



 

 

Bliv Sponsor i Sorø Golfklub.                            
Skulle du have et ønske om at blive sponsor i klubben eller kender du nogen som måske vil være sponsor i 
Sorø Golfklub. Kontakt Forretningsfører René Nielsen tlf. 57 84 90 93 eller rn@soroegolf.dk for mere 
information. 

Company Day.                                                                                                                                                 
Vil du forkæle dine forretningsforbindelser, så er der mulighed for at afholde en professionel Company Day 
i Sorø golfklub. Vi garanterer en fantastisk dag for dig og dine forretningsforbindelser, hvor vi sørger for alt 
det praktiske. Lige fra scorekort, startlister, velkomst, baneservice til resultatformidling og 
præmieoverrækkelse. Du får selv mulighed for at fremvise og profilere din virksomhed på dagen, både på 
banen, i og omkring klubhuset.                                                                                                            
Vi arrangerer også mindre firmadage, som er tilrettet gæster og deltagere, der ikke i dagligdagen er aktive 
golfspillere. Vores pro, Steffen Høyer, har stor erfaring med disse hyggelige dage, som foregår på 
træningsfaciliteterne og klubbens lille bane. Kontakt René eller Steffen i Golfshoppen for yderligere 
information. 

Turneringer 2023.                                                                                                                                      
På den vedhæftet fil er en oversigt over klubturneringer, Danmarksturnering og andre arrangementer. 
Oversigten er vejledende og ændringer kan forekomme løbende i sæsonen.                               
Tilmeldinger til klubturneringer er åben i golfbox.                                                                        
Åbningsturneringen spilles søndag den 16. april med gunstart kl. 09.00. Standerhejsning kl. 08.30. 
Klubben mangler en sponsor til de traditionsrige turneringer Pinseturnering den 28. maj & 
Grundlovsturneringen den 5. juni. Kender du et firma som gerne vil sponsorer denne turnering, 
kontakt venligst Forretningsfører René Nielsen tlf. nr. 57849093 eller e-mail rn@soroegolf.dk 

Med venlig hilsen                                                                                                                   
Forretningsfører                                                                                                                                  
René Nielsen 

 


