
Det er godt at være SGO Medlem 

2023 byder på nyheder i SGO (Super Greenfee Ordningen), idet Sydsjællands Golfklub har trukket sig som 

medlem. I stedet har Skovbo Golfklub valgt at takke ja til at være en del af SGO ordningen, og vi glæder os 

til samarbejdet og håber at SGO medlemmerne vil tage godt imod Skovbo Golfklub og deres rigtig gode 

bane. 

 

Samtidig bliver der indført mulighed for en begrænsning på 10 runder i den enkelte klub pr. år. Dette skal 

ses ud fra at ordningen ikke skal kunne anvendes som et ekstra medlemskab, men som muligheden for at 

spiller flere baner uden at det er for dyrt (op til 60 runder for kr. 995,-). I skrivende stund er det kun 

Odsherred og Skovbo der har valgt at tage dette i brug, men flere kan komme til hvis ordningen giver for 

mange der bruger ordningen som et ekstra medlemskab. 

 

God SGO sæson 2023, og husk: 

• SGO ordningen gælder fra 1.3 til 30.11. 

• at du ALTID skal bekræfte din tid når du besøger vores samarbejdsklubber.  

Det er vigtigt for at statistikkerne passer og dermed også for at pengene fra SGO ordningen 

fordeles korrekt, mellem klubberne, i forhold til antal spillede runder. Gentagne manglende 

bekræftelse af tid kan medføre suspension fra ordningen. 

• du spiller på samme betingelser som almindelige greenfee spillere, og det vil sige at de handicap og 

tidsbestillingsregler der gælder for andre greenfee spillere også gælder for dig. Du kan i nogle 

tilfælde godt få lov til at booke eks. tider til grupper ved at ringe til sekretariatet i den enkelte klub, 

men det er ikke noget du har krav på, at det er nogle gange, bare en mulighed. 

• som udgangspunkt max. 10 runder pr. bane pr. år (60 runder for kr. 995,-).  

Spørg i klubben hvis du spiller mere end 10 runder, og hør hvad der gælder den enkelte klub.  

• der gælder samme regler i alle de andre klubber, som vi har her.  

o  Så husk pitchfork, bekræftelse og vær i god tid osv. 

 

Sneen er faldet og banerne er i skrivende stund dækket af sne, men om ikke så mange måneder kigger det 

grønne græs igen frem på vores flotte baner og en ny sæson står for døren. 

 

Med venlig hilsen 

  

 SKOVBO GOLFKLUB 
Dalbyvej 50, 4140 Borup 

Telefon 7020 0282 

info@skovbogolfklub.dk 

www.skovbogolfklub.dk 

  
ROSKILDE GOLFKLUB 
Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde         

Telefon 4637 0181        

sekretariat@roskildegolfklub.dk  

www.roskildegolfklub.dk 

 

SORØ GOLFKLUB 
Suserupvej 7A, 4180 Sorø 

Telefon 5784 9395 

post@soroegolf.dk  

www.soroegolf.dk 

FREDERIKSSUND GOLFKLUB 
Skovnæsvej 9, 3630  Jægerspris 

Telefon 4731 0877 

fgk@fgkgolf.dk 

  www.frederikssundgolfklub.dk 

 

HEDELAND GOLFKLUB 
Stærkendevej 232 A, 2640 Hedehusene 

Telefon 4613 6188  

klub@hedeland-golf.dk 

www.hedeland-golf.dk 
  

HOLBÆK GOLFKLUB 
Dragerupvej 50, 4300  Holbæk 

Telefon 5943 4579 

info@holbakgolfklub.dk 

www.holbakgolfklub.dk 
  

ODSHERRED GOLFKLUB 
Stårupvej 2, 4573 Højby  

Telefon 5930 2076  

sek@odsherredgolf.dk  

www.odsherredgolf.dk 
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