
  
Company Day i vandkanten på Samsø  

Samsø Gol*lub -lbyder virksomheder en helt 
særlig oplevelse for kunder, medarbejdere eller 
leverandører.    

  
Samsø gol?ane er en 18 hullers seaside bane 
omgivet af smuk natur.  Banen er afvekslende 
og kuperet med floDe fairways.  ECCO Touren 
og LET Access Tour har brugt banen -l 
turneringer.   

  
Desuden har vi en skøn 9 hullers par 3-bane, 
hvor begyndere kan få en dag med sjov og 
udfordringer.  

Samsø Gol*lub er bæredyg-g – der bruges ikke sprøjtegiSe og får afgræsser roughen 
og andre naturområder på banen. Klubben modtog i 2015 Dansk Golf Unions 
miljøpris.   

Golf for øvede (op 9l hcp. 54)  
  
18 huller på Samsøs seaside-bane – par 72   
Priser:  
Ved 20-30 personer: kr. 360 pr. person 
Ved 31-40 personer: kr. 320 pr. person.   
Ved 41-60 personer: kr. 285 pr. person.   
Over 60 personer: kontakt os for særpris.  
  
Vi -lstræber, at grupper starter på hul 1 og 
10.  Evt. gunstart hvis I er mange. 

Baneservice kan arrangeres. 

For sponsorer, med sponsorater fra kr. 5000,- 
(årligt), kan der inviteres gæster med -l kr. 
250,-, én gang årligt. 



    

Golf for begyndere - Par 3-banen  
  
Kr. 220 pr. person som inkluderer leje af golfsæt, træningsbolde, undervisning inden 
runden, startpakke med bolde, tees og blyant.  
  
Tilbuddet gælder for minimum 10 personer. 
  
Er du sponsor og ligger virksomheden på Samsø: 
1 gang årligt har sponsor ret -l en sponsordag på par 3-banen. Kr. 800,-, som 
inkluderer leje af golfsæt, træningsbolde, undervisning inden runden, startpakke med 
bolde og tees. 
  

Forplejning og prak9sk informa9on  
  
I vores hyggelige klubhus kan vi servere den mad, der passer -l jer. 

  
Vi har samarbejde med flere spisesteder. Kontakt klubben, så bes-ller vi noget mad -l 
jer.  

Hvis I ønsker overnatning, henviser vi -l vores samarbejdspartnere på hjemmesiden. 

Færgetransport bedes I selv sørge for hos vores samarbejdspartnere Samsølinjen og 
Samsø Rederi:  

Jylland-Samsø (www.-lsamsoe.dk) Hou og Aarhus (uden bil) 
Sjælland-Samsø (www.samsoelinjen.dk) 
  



Er I interesseret i at høre mere, kontakt venligst klubben på tlf. 86592218 eller mail: 
info@samsoegolKlub.dk. Vi glæder os -l at høre fra jer! 
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