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– en af Danmarks smukkeste golfbaner
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KLUBBEN RÅDER OVER 
Drivningrange 22 måtter
Par 3 bane 4 huller ( 80-100 m )
18 hullers puttingreen
2 indspilsområder
12 Golfcars til udlejning
Omklædningsrum
Pro-shop
Møde & konferencerum
Restaurant 
Selskabslokaler
Stor Terrasse

Terrasse med udsigt over 18 green

Sorø betager og udfordrer
Velkommen til en af Danmarks smukkeste beliggende golfbaner midt på Sjælland.
Sorø Golfklubs bane er placeret i et af de smukkest stykker natur, vi har i Danmark.
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MEDLEMSKABER 
Klubben tilbyder flere forskellige typer medlemskab.

FULDTIDMEDLEM
– fra det 26. år

Dette medlemskab indeholder:
•  Frit spil på baner klubben har aftaler med
• Frit spil på banen alle ugens dage
• Adgang til gratis træningsfaciliteter
• Mulighed for at spille greenfee på andre baner
• Gode naboklubaftaler til nedsat greenfee
• Mulighed for at tilkøbe SGO fritspil
• Modtager DGU kort og har stemmeret på 
 generalforsamlingen

Kr. 6.700.- pr. år

SEMI-FLEXMEDLEMSKAB
– fra det 26. år

Dette medlemskab giver ret til
• At spille fem 18-huls runder eller ti 9-hulsrunder på  
 egen bane pr. år og herefter betales der fuld   
 greenfee pr. gang
• Fri afbenyttelse af Par 3 banen og trænings-
 faciliteter
• Mulighed for at spille greenfee på andre baner mod  
 betaling af fuld greenfee
• At spille fem 18-huls runder eller ti 9-hulsrunder på  
 egen bane pr. år
• Modtager DGU kort markeret med F
• Har stemmeret på generalforsamlingen

Kr. 2.700.- pr. sæson

FLEKSMEDLEMSKAB 
– fra det 26. år. 

Dette medlemskab giver ret til
• Spil på egen bane mod betaling af fuld greenfee
• fri benyttelse af Par 3 banen og træningsfaciliteter
• Mulighed for at spille greenfee på andre baner mod  
 betaling af fuld greenfee
• Modtager DGU kort markeret med F og har stemmeret  
 på generalforsamlingen

Kr. 1.800.- pr. sæson



UNGDOM 
– til og med det kalenderår man fylder 25 år

Dette medlemskab giver ret til:
• Frit spil på banen alle ugens dage samt adgang 
 til gratis træningsfaciliteter
• Mulighed for at spille greenfee på andre baner
• Gode naboklubaftaler til nedsat greenfee
• Modtager DGU kort og har stemmeret på general-
 forsamlingen

Kr. 1.250 pr. halvår

JUNIOR
– til og med det kalenderår man fylder 18 år

Dette medlemskab giver ret til:
• Frit spil på banen alle ugens dage
• Adgang til gratis træningsfaciliteter
• Mulighed for at spille greenfee på andre baner
• Gode naboklubaftaler til nedsat greenfee
• Modtager DGU kort
• Juniorer under 18 år har ikke stemmeret 
 på generalforsamlingen

Kr. 900,- pr. halvår

Se klubbens hjemmeside 
www.soroegolf.dk/medlemsformer

Bliv Prøvemedlem
Vi har et af landets bedste starttilbud
3 mdr. prøvemedlemskab kun 500 kr. 

PRØVEMEDLEM

Dette prøvemedlemsskab indeholder:
• Individuel instruktion, som aftales med vores 
 professionelle træner
• Arrangeret begynderturnering 
 – hver onsdag i sæsonen
• Gratis lån af udstyr i hele 3 måneders perioden
• Mulighed for at træne og spille alle 7 dage om ugen 
 – klubben er altid åben
• Din egen personlige klubguide, som hjælper dig  
 gennem forløbet
• Startpakke med regelbøger, golfbolde og anden  
 information
• Frisk luft, motion og socialt samvær

Prøvemedlemskab i Sorø Golfklub kan købes, hvis du 
ikke tidligere har været medlem af en dansk/udenlandsk 
golfklub og aldrig har haft et DGU-medlemsnummer

Der er absolut ingen binding eller økonomiske forplig-
tigelser efter endt 3 måneders prøvemedlemskab.
Du kan begynde samme dag som du tilmelder dig. 

KUN kr. 500,-
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Sorø Golfklub har stor erfaring med at skabe 
rammerne for en perfekt dag med virksomhedens 
kunder eller medarbejdere i centrum.

Vi har sammesat tre pakker for firmaevents. 
Hvis du har helt andre ideer kan du kontakte os 
for en snak om hvordan jeres arrangement skal 
bygges op. 

Efter ønske kan vi agere værter. Vi klarer alt, lige 
fra udskrivelse af startlister/scorekort, opstilling 
af reklameskilte, forplejning og til andre ønsker 
om assistance. 

Vi vil på grundlag af jeres ønsker tilpasse et fær-
digt program, så både øvede og uøvede gæster vil 
få en dejlig golfoplevelse.

Ring til forretningsfører René Nielsen på telefon
57 84 90 93. Du kan også skrive til os på mail
post@soroegolf.dk, så kontakter vi dig. 

Vælg Sorø Golfklub til dit næste arrangement
Sorø Golfklub tilbyder en række arrangementer for virksomheder, 
der har lyst til en sjov og hyggelige dag for kunder eller medarbejdere. 
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18-hullers golfmatch
Gratis træningsbolde
Gratis baneguide
Frokostbuffet

349 kr. pr. person*

Pakke 1
18-hullers golfmatch
Gratis træningsbolde
Gratis baneguide
Morgenbuffet
Frokostbuffet

399 kr. pr. person*

Pakke 2
18-hullers golfmatch
Gratis træningsbolde
Gratis baneguide
Udlevering af scorekort 
samt resultatopgørelse
2 stk. golfcars
Morgenbuffet
Luksus frokostbuffet

499 kr. pr. person*

Pakke 3

*Min 12 deltagere.
*I weekends og helligdage tillægges pakkerne 50 kr. pr. person.
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Det er et vigtigt element i en klub som Sorø Golf Klub, at have loyale sponsorer. Som sponsor hos os får du et produkt, der tager udgangspunkt 
i de behov, som din virksomhed har. I Sorø Golf Klub betragter vi sponsorater som et samarbejde om fælles mål og indsats.

Bliv sponsor i Sorø Golfklub
Sponsorerne i Sorø Golf Klub er med til, at give klubben styrke 
og muligheder for vores medlemmer og gæster. 
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VORES KONCEPTER I 2017
Du har flere muligheder for at profilere dit firma og for 
at støtte klubben.

HULSPONSOR
Som hulsponsor får du dit navn eller logo på skilt på 
teestedet, logo og flag på green samt logo på sponsor-
tavlen i klubhuset.

PUTTEGREEN
Som sponsor på puttegreen får du logo på alle 18 huller.

BAGMÆRKESPONSOR
Som bagmærkesponsor får du navn eller logo på alle 
medlemmernes bagmæker.

FLAGSPONSOR PÅ INDPILSGREEN
Som flagsponsor på indspilsgreen får du dit logo på alle 
flag på indspilsgreen.

GOLFCARSPONSOR
Som golfcarsponsor får du navn eller logo på en af vores 
12 golfcars.

DRIVINGRANGE
På drivingrange har vi 22 udslagsmåtter hvorpå du kan 
få logo eller navn på et aftalt antal.

MATCHSPONSOR
Som matchsponsor får du en klubturnering, som får 
navn efter dit valg. Det kan være firmanavn, produkt 
eller andet.

AKTIVITETSSPONSOR
Som aktivitetssponsor støtter du et bestemt formål 
eller en aktivitet i klubben. Det kan f.eks. være  aktivi-
teter i forbindelse med medlemskampagner, begynder-
arbejde, junior- og elitearbejde.

Alle sponsorer bliver desuden profileret i 
klubhuset og på vores hjemmeside. Den 
enkelte sponsor har ansvaret for at leve-
re den rette kvalitet af de materialer, der 
skal bruges til hjemmesiden. 

Skulle du have ønsker, forslag eller ide-
er, der ikke er beskrevet i dette koncept, 
så lad os høre fra dig. Vi vil så, sammen, 
finde en løsning til gavn og glæde for 
begge parter.

Alle sponsorer bliver inviteret til klub-
bens to årlige sponsorarrangementer. 

Ring til forretningsfører René Nielsen på 
tlf. 57 84 90 93 

Du kan også sende en mail til 
post@soroegolf.dk, så kontakter vi dig.

18-hullers golfmatch
Gratis træningsbolde
Gratis baneguide
Udlevering af scorekort 
samt resultatopgørelse
2 stk. golfcars
Morgenbuffet
Luksus frokostbuffet

499 kr. pr. person*

Pakke 3
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Restaurant og Kaffehus i skønne omgivelser
Tee-Stedet byder på nye spændende tiltag i 2017. Vi har brugt vinteren på at bygge om
og byder nu på restaurant med frokost og aften a la carte menukort samt et hyggeligt Kaffehus

T
E

E
-S

T
E

D
E

T
R

ES
TA

U
R

A
N

T
 &

 K
A

FF
EH

U
S 

STEGT FLÆSK 
ad libitum 
•  Hver torsdag 17 - 20.30 
 Fra 1. april til 30. september 

Pris kr. 118,- 
Ved køb af kaffe giver vi desserten

VI ÅBNER KAFFEHUS! 
i dejlige omgivelser 
Nyt kaffehus på 1. sal i Klubhuset.
•  Kom og nyd en kaffe og lidt 
 hjemmebag. 
•  Alle dage fra kl. 11- 20.30 

Vi byder bl.a. på:
•  Flere forskellige slags kaffe & tee 
•  Varm chokolade 
•  Lækre hjemmelavede 
 desserter og brød 
•  Sandwich med lækkert fyld 
•  Spændende frokostkort 

NYD EN LÆKKER BØF 
med spændende tilbehør 
•  Fredag og lørdag fra kl. 17 - 20.30 
 Fra 1.april til 30. september 

Pris fra kr. 165,-
Se vores nye a la carte kort på
tee-stedet.dk

MØDE ELLER KURSUS 
i lyse, rolige omgivelser
•  Mødepakke med forplejning 
 hele dagen 

Fra kr. 332,- pr. pers.
•  Gælder hele året
•  Se mere på tee-stedet.dk

SØNDAGSBUFFET
Sidste søndag i måneden 
Skøn frokostbuffet med mange 
forskellige retter. 
•  Fra kl. 12-15. 
 Fra 1. april til 30. september 

Pris kr. 125,-. 

FACEBOOK + WWW
Hold øje med: 
Der er flere spændende arrange-
menter på programmet 2017 
•  Påskefrokost
•  Sct. Hans menu med bål
•  Mortens aften
•  Julefrokost 

HOLD FEST HOS OS 
Uforglemmelige øjeblikke 
•  Vi sammensætter festen 
 efter dine ønsker. 
•  Vi er også behjælpelige med mad   
ud af huset. Ring på 5784 8001.
•  Gælder hele året.

Følg os på Facebook  /  mere information: tee-stedet.dk
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Hold din firmadag eller sommerfest hos os
Er du træt af Bøf og Bowling – så prøv noget nyt! - få en sjov dag på golfbanen 
sammen med en instruktør! 
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Vi tilpasser dagens program så det passer til dit firma 
og dine ønsker. Det kunne f.eks. være en fredag
eftermiddag efter arbejde. 

EKSEMPEL PÅ PROGRAM
•  Velkomst og udlevering af udstyr
•  Undervisning på Drivingrange / træningsbanen
•  Undervisning i Putting og evt. putting-konkurrence
•  Pause på terrassen - evt. med en lille forfriskning
•  Frit spil på den lille bane m. klubguide eller instruktør
•  Frokost/middag i Restaurant Tee-Stedet.

MØDELOKALER
Arrangementet kan også afholdes i forbindelse med et 
møde, kursus eller en Workshop for dine kunder eller 
medarbejdere.

Klubben råder over nogle dejlige mødelokaler som du 
kan leje til rimelige priser.

Alt moderne AV udstyr forefindes.

Ring og få tilsendt et uforpligtende tilbud, eller bestil 
nu på 57 84 90 93 eller mail post@soroegolf.dk - så 
finder vi en dato, som passer dig!

PRISER 
Undervisning m. instruktør 
(max. 16 personer) 
kr. 400,- pr. time

Frit spil på lille bane 
kr. 100,- pr. pers.

Leje af udstyr incl. bolde til trænings-
banen 
kr. 50,- pr. pers.

Forfriskninger i Restaurant TeeStedet
TeeStedet kan tilbyde lækkert hjemme-
lavet mad til rimelige priser.



Suserupvej 7 / DK-4180 Sorø / Telefon 5784 9395 / post@soroegolf.dk / soroegolf.dk

Følg os på 
Facebook og Instagram
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