
Golf gavner...

Restaurant Skanderborg Sø
Skanderborg Golf Klub driver selv restauranten, som hedder  
Restaurant Skanderborg Sø. Den har Skanderborgs bedste udsigt. 

Restauranten har fokus på, at maden skal være prisfornuftig og lækker, 
så man har lyst til komme igen og igen. Uanset om det er for at få sig 
en lækker let frokost, den solide golfburger eller bare en kold 
forfriskende fadøl mens du nyder udsigten, så er DU velkommen.

Restauranten er åben for alle, og vi tilbyder også at afholde selskaber, 
så man kan fejre sin fødselsdag, konfirmation eller anden højtid i vores 
smukke klubhus med en fantastisk udsigt over Skanderborg Sø.

Uanset om du er etableret golfer eller ønsker at starte op med 
golfsporten, så har Skanderborg Golf Klub noget godt at tilbyde, 
se mere på de næste sider.

Skanderborg Golf Klub
Hylke Møllevej 2 · 8660 Skanderborg
Mail: golf@skanderborg-golfklub.dk · Tlf. 86 53 86 88

Åbent hus d. 22/4 fra kl. 10-14.

Der er gratis undervisning, lån af udstyr og spil på

Pay & play banen. Skanderborg Golf Klub er vært 

for en øl/vand og lidt at spise.

Restaurant Skanderborg Sø
Hylke Møllevej 2 · DK-8660 Skanderborg
Tlf.: 4297 7173 · www.restaurant-skanderborg-soe.dkAla Carte – Selskaber – Mad ud af huset



Skanderborg Golf Klub kan tilbyde et  
prøvemedlemskab for kun kr. 1.000,-
I prisen er inkluderet:

• Fri træning hos vores Protræner
• Lån af udstyr, så du kan komme i gang uden at investere
• Fri benyttelse af driving range inkl. bolde
• Frit spil på vores Pay & Play bane alle ugens 7 dage
• Undervisning i regler og etikette inkl. regelbøger
• Fri benyttelse af puttebanen, indspilsområder osv.
• 4 begyndermatcher på stor bane med vejleder 

Prøvemedlemskabet strækker sig i gennemsnit over 3 måneder, men 
hvis du har behov for ekstra tid, eller kan gøre det hurtigere, er det 
også i orden

Vi har også et kort forløb over 2 weekender. Her vil vores Pro vurdere, 
om du kan klare det stramme forløb, hvor du skal igennem alle 
golfens områder inkl. regel & etikette samt spil på stor bane.

Hvis du vælger at melde dig ind, modregner vi selvfølgelig de kr. 
1.000,- i dit kontingent.

Har du lyst til at se og høre mere om, hvorfor Skanderborg Golf Klub 
kan være med til at gøre golf til en vigtig del af dit liv, så kontakt os. 
Du kan også komme ud og besøge os i klubben. 
Så du kan se og opleve den pragtfulde og afslappede stemning, vi 
har i klubben.

Nyt
Udover prøvemedlemsskabet har vi et super tilbud til dig og din 
familie:
Short Game: Som noget helt nyt tilbyder vi et Short Game 
medlemskab, der afvikles som individuel konkurrence over 6 
onsdage i maj-juni. 

Læs mere om tilbuddet på www.skanderborg-golfklub.dk/tilbud 
eller ring/mail til os.

Er du allerede golfspiller, men mangler et hyggeligt sted at spille. 
Så kom forbi vores fantastiske bane og se, hvad vi kan tilbyde.

Der er masser af aktive klubber-i-klubben, så uanset om du er 
dame, herre, senior, elite, junior eller I som ægtepar vil deltage i 
ægteskabsligaen, så har vi mange aktiviteter og fællesskaber, der 
giver et helt unikt klubliv i Skanderborg Golf Klub.

Vi er også medlem af Østjysk Golfring. Det betyder, at man for et lille 
ekstra beløb kan spille gratis på 6 andre baner i Østjylland. Desuden 
har vi en stribe venskabsklubber rundt om i landet, hvor du kan spille 
til reduceret greenfee.




