JULSKÔJ OCH TOMTEGOLF
Årets julskôj på golfklubben är lördag den 11 december.

Tomtegolf

9-hålsscramble 3-mannalag
Extra pris till bästa utklädda tomtemor och tomtefar
Mer information ﬁnns på http://www.lundsbrunngk.com/se/tavlingsprogram

Julskôj
Klubbhuset är öppet kl. 900-1300

• Boka dig på julskôj för en 50 minuters privatlektion i studion på tisdag eller
•
•
•
•
•

onsdag förmiddag under v.3 - v.11 (Ej v.10) mellan kl. 1000-1200 så får du den för
halva priset! Endast 375:- (Ordinarie pris 750:-)
40% rabatt på ett parti blå golfbagar! Passa på att fynda, det är ont om bagar
från leverantörerna.
Rosmarie ﬁnns på plats och säljer sylt, marmelad, och sockar.
40% rabatt på demoex från Cobra. Fynda fairwaywoods, hybrider, och drivers.
70% rabatt på utvalda kläder.
Sista dagen föratt betala fullbetalda medlemskap i förskott och få kaﬀekort
för 2022.

Du kan också betala in ditt fullbetalda
medlemskap i förväg till BankGiro 5969-6716.
Ange ditt Golf-ID som meddelande.
Ensamstående/Singel utan spelrätt: 5850:D:o med spelrätt, samt 22-24 år: 5450:Make/maka/sambos: 5600:-/person
D:o med spelrätt: 5200:-/person
Fullständig prislista för medlemskapen ﬁnns på hemsidan:
http://www.lundsbrunngk.com/se/var-klubb/medlemskap-och-avgifter

Fantastiska förmåner!
Fullbetalande Medlemskap på Lundsbrunn GK 2022, Seniorer
• Betala avgiften senast 11 december 2021 så får du fritt kaﬀe nästa säsong,
•

Se http://www.lundsbrunngk.com/se/var-klubb/medlemskap-och-avgifter för belopp om du
inte kommer till klubbhuset under öppettiderna.
Du får en personlig Greenfeebiljett som kan användas av gäst till dig vid spel i samma
boll som dig själv under 2022.

• Gäst till fullbetalande medlem får 100 kr i greenfeerabatt per tillfälle (kan ej kombineras
•

med andra rabatter)
Rangekonto laddas med ett värde av 300 kr att utnyttja under 2022

Skövde GK, Falköpings GK, och Töreboda GK

• Samarbeten 2022 (gäller för fullbetalande medlemmar 15 april -15 oktober 2021)

• Fritt spel 5 rundor på Skövde GK (valfria banor) samt under perioden 16 oktober
2021 – 14 april 2022 har vi fritt spel på Norra banan.

• Fritt spel 5 rundor på Falköpings GK (valfria banor)
• Fritt spel 2 rundor på Töreboda GK <- NYTT FÖR 2022
Vill man spela ﬂer rundor har vi reducerad greenfee till 275 kr vardagar och 300 kr
lördag och söndag samt helgdag.
Dessa erbjudanden kan inte nyttjas mellan kl.9.00 -13.00 lö, sö och helgdag om vill man
spela på den tiden gäller klubbarnas ordinarie greenfee.
Vid tävling betalas tävlingsgreenfee på aktuell klubb.

Lidköpings GK

• Spelbiljetter för fem rundor för endast 800 kr (köps hos Lidköping GK, greenfee pris 160
kr)

• Billigare greenfee på minst 25 andra trevliga golfklubbar i landet. Listan uppdateras
löpande under året: http://www.lundsbrunngk.com/se/var-klubb/greenfeesamarbeten

