Tilbud om rabatter per 13.05.2021
Forutsetter betalt medlemskap og spillerett (årskort) i Gjerdrum golfklubb. Henvend dere i shopen
ved ankomst og vis frem kortet som viser betalt medlemskontingent og årskort.
Klubb
Atlungstad gk

Bamble gk

Elverum gk
Fet gk
Hakadal gk

Hauger gk

Tilbud
Vi innrømmer fullverdige medlemmer av Gjerdrum «nabogreenfee». Det er 50-150 kr i rabatt avhengig av når du spiller.
Velkommen skal dere være.
Ønsker å tilby deres medlemmer spill på vår bane til våre
medlemmers greenfee.
Er ikke bestemt enda, men var 2020 150,- for ni hull og 250-, for
dagsgreenfee
50% på green fee alle dager
Fri green fee for juniormedlemmer (må VIPPSe kr 1,-)
Vi gir ikke noe greenfee rabatter, men kan gjøre en fin avtale for
dine ivrige fullt betalende medlemmer at de kan kjøpe seg en
spillerett her med fritt spill til kun kr 2900 i år (juniorer under 20
år kr 1500,-). Spiller du 4 runder har du da tjent inn denne da vår
greenfeepris er kr 800,-. Ordinærprisen for våre aksjonærer er kr
8750,- så det er et veldig godt tilbud og vil avhjelpe dine ivrigste
til forhåpentligvis å bli værende hos deg som medlem.
Dette er enkelt å dele i Golfbox og bistår gjerne om du ikke vet
hvordan, og dere ønsker en avtale med oss.
Greenfee pris for Gjerdrums medlemmer:
• 500,- i prime time helg og helligdager (8-15) (ordinære priser i løpet sesong og dager varierer
opp mot kr 800,-)
• 450,- alle andre tider
(ordinære priser i løpet sesong og dager varierer opp mot maks
kr. 800,-)
Hvis noen ønsker å spille mye på Hauger, så kan vi tilby fritt spill:
- Hauger fleX til kr. 4000,- Dette er da basis Hauger fleX uten
medlemskap.
Alle eventuelle tilvalg betaler de full pris for.

Kongsvinger gk

Det vi kan hjelpe til med i 2021 sesongen er at alle deres
medlemmer får 100 kroner rabatt per person/per greenfee under
ukedager (mandag til og med torsdag) hos oss, mens barn
mellom 0-12 år spiller gratis.

Kragerø gk

Kragerø Golf AS går gjerne med på en løsning hvor medlemmer i
Gjerdrum Golfklubb får 30% rabatt ut ifra ordinære greenfee
priser. Det gjelder voksne og juniormedlemmer
Vi i Larvik kan tilby deres medlemmer spill i helg/helligdager for
kr. 400.- (normalt 600.-) og på hverdag Kr. 300.- (normalt 500.-)
Juniorer opp til og med året de fyller 19 får spill hos oss for Kr.
200.- i helg/helligdager og Kr. 100.- på hverdag.
Vi vil gi Gjerdrum golfklubb et tilbud på 20% reduksjon på prisen
av voksen (kr 200,-) og 33% for barn/ungdom mellom 12 og til
fylte 18 år (kr 100,-).
50 kr rabatt på Vestmork 9 hull
Juniorsamarbeid og felles Narvesenturnering (ref Mikael)

Larvik gk

Lillestrøm gk

Losby gk
Miklagard gk

Mørk gk

Nes gk

Romerike gk

Sandefjord gk
Sorknes gk

Trysil gk
Ullensaker golf AS

Mørk GK gir deres fullt betalende medlemmer rabatt på 40% på
den til enhver tid gjeldene greenfeepris.
Vår pris hverdager kr 410,00 – deres pris kr 246,00 – deres
juniorer kr 123,00
Helg og helligdager kr 510,00 – deres pris kr 306,00 – deres
juniorer kr. 153,00
Gjerdrum Golfklubb har kjøpt 50 greenfeebilletter og selger disse
videre til sine fullt betalende medlemmer for kr 300 per stk.
Gjelder for 18 hull alle dager. Normal pris er 400-500 kr, avhengig
av tid.
Kan bare kjøpes i klubbhuset til Gjerdrum gk, ikke på Nes.
For de som ønsker å spille mye i sesongen 2021, så kan vi tilby
spilleretter til de samme prisene som Nes Golfklubb har.
Se www.nesgolf.no for priser.
I den situasjonen dere er kommet, ønsker vi å tilby deres
hovedmedlemmer følgende rabatterte greenfee priser for 2021:
Røde dager, vanlig pris kr 525,00. Pris Gjerdrum kr 400.
Andre dager, vanlig pris kr 425,00. Pris Gjerdrum kr 300.
Green fee kr 350,- (30 % rabatt)
Vi i Sorknes har kommet frem til er at vi ønsker å gi dere 50 % av
ordinær pris for både juniorer og seniorer ukedager og helger.
Håper dette er noe som blir satt pris på og at vi får litt besøkende
fra dere i sommer :)
20 % på green fee alle dager
Fritt spill 2021 for kr 2500,For person nr 2 fra samme familie (mann/kone/samboer) gis det
kr 500,- i rabatt, altså kr 2000,-

