Ny fritspilsaftale mellem Skovbo Golfklub og Værebro Golfklub
Bestyrelsen har evalueret klubbens nuværende fritspilsaftaler for at vurdere om
der er behov for ændringer, så aftalerne bedst tilgodeser vores
fuldtidsmedlemmer.
Det har vist sig, at Ishøj og Næstved er de klubben, som vores medlemmer
benytter mest. Medlemmerne af de to klubber er også flittige gæster i Skovbo
Golfklub og der bliver spillet lige meget i begge klubber.
Vores medlemmer har derimod ikke været så flittige gæster i Trelleborg – kun
godt 200 runder har medlemmerne spillet Trelleborg og over dobbelt så mange
runder har deres medlemmer spillet i Skovbo Golfklub.
Derfor forlænger bestyrelsen ikke fritspilsaftalen med Trelleborg. I stedet har vi
indgået en aftale med Værebro Golfklub. Vi mener, at det vil skabe en bedre
overensstemmelse med den geografiske fordeling af vores medlemmer. Samtidig
giver det en attraktiv ny spilmulighed og øger værdien af et fuldtidsmedlemskab
for eksisterende klubmedlemmer.
Bestyrelsen er meget glade for at byde Værebro Golfklub velkommen som
fritspilsklub og glæder os til samarbejdet.
Indholdet af aftalen kan læses nedenfor:
Fritspilsaftale Beskrivelse
Hvorfor
Give fuldtidsmedlemmer mulighed
for at spille flere baner
Hvad

Frit spil på fritspils klubbens anlæg

Hvem

Alle fuldtidsmedlemmer i klubberne
er omfattet af fritspilsaftalen
Fritspilsaftalen gælder fra 1. April til
31. Oktober
Du skal booke tid i golfbox og
bekræfte tid ved ankomst i klubben

Hvornår
Hvordan

Særligt

Klubber i
klubben

Driving range

Husk du er gæst i klubben og skal
følge klubbens regler for spil og
ophold på banen, herunder bl.a.
greenkeepernes fortrinsret.
Klubber i klubben kan for et gebyr
på 50 kr. pr. spiller booke
gunstart eller reservere tider efter
fritspilsklubbens regler.

Bemærkninger
Hjemmeklub skal være det primære
spillested, og der regnes med max 5
fritspilsrunder pr. medlem
Der kan spilles på både 18 huls
banen og par 3 banen
Long distance eller fleksmedlemmer
er ikke omfattet af fritspilsaftalen
Aftalen er ikke gældende i
vintersæsonen
Hvis du ikke booker tid eller har
mange ”no shows” kan du få
karantæne fra fritspilsordningen
Respekteres regler for spil og ophold
på banen ikke, kan du få karantæne
fra fritspilsordningen
Kontakt fritspilsklubbens sekretariat,
hvis du ønsker at booke gunstart eller
reservere nogle tider.

I Skovbo Golfklub er der gratis bolde Spilles der udenfor sekretariatets
på driving range. I Værebro Golfklub åbningstid, kan gratis polet udleveres
kan medlemmer fra Skovbo som
I proshop eller bestilles dagens før.
benytter frit spils ordningen få
udleveret en gratis polet i
sekretariatet.

