
 

Prislista 2021 

Senior: Greenfee 18 hål alla dagar 420 kr  Heldagsgreenfee 

 Greenfee 9 hål alla dagar 210 kr 

Junior 0-21 år Greenfee 18 hål alla dagar 210 kr  Heldagsgreenfee 

 Greenfee 9 hål alla dagar 100 kr 

Vagnhyra:                              40 kr 

Golfbil    Gäst:  18 hål 300 kr  9 hål  200 kr      

 Medlem:          18 hål 150 kr  9 hål 100 kr 

Husbil 150 kr/dygn i samband med betald greenfee. Ej bokningsbart. First come first served. 

                          250 kr/dygn enbart uppställning. 

Vi har greenfeesamarbete 
med följande klubbar: 

Ullared Flädje GK 
Götaströms GK 
Isaberg GK 
Lanna GK 
Rydö GK 
Värnamo GK 
Golfhäftet      

http://www.ullaredfladjegk.se/  
https://gotastromsgk.se/ 
http://www.isaberggolf.com/ 
http://www.lannagk.se/ 
http://www.rydogolf.se/ 
http://www.varnamogk.se      
https://www.golfhaftet.com/sv    

 Flädje GK betalar: 
210 kr. Senior alla dagar 
 Juniorer upp t.o.m 21 år Gratis. 

Reftele GK betalar i Flädje: 
50% på ordinarie greenfee.  
Juniorer upp t.o.m 21 år Gratis. 

Götaströms GK betalar: 
270 kr. 
Rabatten gäller följande tider: 
Måndag-fredag hela dagen 
Lördag, söndag, helgdag och                                                                                                                    
helgdagsafton efter kl. 15.00                   # 

Reftele GK betalar i Götaström: 
150 kr. rabatt på ordinarie greenfee.          
Rabatten gäller följande tider: 
Måndag-fredag hela dagen 
Lördag, söndag, helgdag och                                                                                                                    
helgdagsafton efter kl. 15.00                      # 

Isaberg GK betalar: 
330 kr alla tider alla dagar 
Junior upp till 17 år gratis. 

Reftele GK betalar i Isaberg: 
20% rabatt på ordinarie greenfee alla tider alla 
dagar. 
Junior upp till 17 år gratis. 

Lanna GK betalar: 
Senior 330 kr.  Junior upp till 17 år gratis. Alla 
dagar.   

Reftele GK betalar i Lanna: 
Senior 240 kr. Junior upp till 17 år gratis. Alla 
dagar. 

Rydö GK betalar: 
200 kr.  
Alla dagar                                                  # 

Reftele GK betalar i Rydö: 
200 kr.  
Alla dagar                                                       # 

Värnamo GK betalar: 
300 kr. Måndag till fredag hela dagen 
Lördag, söndag, helgdag och                                                                                                                    
helgdagsafton efter kl. 15.00 
Övrig tid ordinarie greenfee                        

Reftele Gk betalar i Värnamo: 
Avgiften gäller spel över 18 hål. 
20% rabatt på ordinarie greenfee. 
Måndag-fredag hela dagen 
Lördag och söndag samt helgdag efter kl. 15.00 

Golfhäftet 210 kr en gång per år. 

#  Ingen greenfee vid tävlingar. Endast startavgift 

Dessa överenskommelser gäller enbart fullvärdiga medlemmar, greenfeemedlem betalar ordinarie 
greenfee. 

Rabatter kan ej kombineras med Golfhäftet. 

http://www.ullaredfladjegk.se/
https://gotastromsgk.se/
http://www.isaberggolf.com/
http://www.lannagk.se/
http://www.rydogolf.se/
http://www.varnamogk.se/


 
 


