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Samvær, sundhed og sport

Det handler selvfølgelig
om golf, men er meget
mere end en lille, hvid bold
Golf er fællesskab og venskab. Golf er motion og trivsel. Golf er fadøl og hygge
på terrassen. Golf er et fristed, et åndehul og et sted, du kan være dig selv.
Golf er en livslang kærlighed.
Uanset, hvad golf er for dig, så giver Hørsholm Golf de bedste muligheder for at
dyrke golf, som du ønsker det. Vi tilbyder fleksible medlemskabsformer og ikke
mindst et hyggeligt og åbent klubmiljø, hvor alle er velkomne. Med 27 golfhuller
har vi god plads til alle, og her er altid mulighed for at spille golf – året rundt.

Med GoZee-appen bliver brochuren levende
Gå på opdagelse i brochuren med en smartphone eller tablet via GoZee-appen, og find cinemagraphs,
direkte webadgang og snap videos ved hjælp af augmented reality.

GoZee: Sådan kommer du i gang på 30 sekunder
1. Indtast ”GoZee” i søgefeltet i App Store eller
Google Play, og download appen på din
smartphone eller tablet.

Cinemagraph

Webikon
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2. Åbn appen, og brug den på sider
med GoZee-ikonet.

Snap video

Golf, natur og miljø –
tre tæt forbundne ord
Mere end 150.000 golfspillere rundt i landet sætter hver dag stor pris på naturen og
miljøet, som der spilles i. I Hørsholm er vi begunstigede med en fantastisk natur og et
berigende dyreliv, som golfspillerne værdsætter i dagligdagen. Det skal vi naturligvis
værne om og respektere, til glæde for både natur og mennesker. Derfor er bæredygtighed et af grundelementerne i Hørsholm Golfs DNA, og vi har vundet flere miljøpriser, deriblandt Golfsportens Natur- og Miljøpris 2019. Vi er desuden GEO-certificeret.
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Kom godt i gang med golf
Giv os en dag, en weekend, en måned eller et år – og vi giver dig en sport for livet!
Golfspillet har meget at byde på – for alle aldersgrupper. I golf får du både sportslige
udfordringer, socialt samvær, dejlige naturoplevelser, god motion og nye venner.
Uanset, om du skal passe golfspillet ind i en travl hverdag eller har god tid
til at lære spillets finesser, har vi et introforløb, som er tilpasset dig.

Jeg er medlem, fordi jeg synes, det er dejligt med 27
huller, fordi jeg altid kan få en tid, der nogenlunde
passer mig, og fordi der sjældent er for meget pres på
banen. Anlægget er meget fint vedligeholdt, med et dejligt layout,
der passer mig fint. Yderligere synes jeg, Hørsholm Golf tilbyder
mange muligheder for medlemmerne, alt efter temperament og
ønsker. For min del er det at spille golf også det sociale element,
som man i Hørsholm Golf har mange muligheder for at deltage i.
Der er “Klubber i klubben”, som alle gør en stor indsats, og jeg
møder mange interessante mennesker, som jeg kan udveksle
meninger og erfaringer med - og ikke mindst spille golf med.
Jeg synes, at Hørsholm Golf imødekommer mine ønsker til fulde
og giver mig megen værdi i min hverdag.
Henning Braginski

Ann-Cathrine Fischer, 33 år,
Golf4Friends-medlem
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BeginnersPack – alt
godt til begynderen
Medlemskabet giver adgang til
Hørsholm Golfs 9-hullers bane, tre
træningslektioner og en boldchip
med 40 spande træningsbolde. Du
har også mulighed for at deltage
i klubbens hyggelige begynder
aktiviteter, blandt andet Mandagsklubben, og blive en del af det
fantastiske fællesskab.

GolfPas-kursus – din indgang til golf
Kurset er et intensivt opstartsforløb, hvor du har mulighed for at starte op
sammen med 6-8 andre kursister, som også er nye i golf. GolfPas-kurserne
er åbne for alle, og der er således intet krav om forkundskaber eller om medlemskab. Med vores 2-dages weekendkurser vil du få træning, information og
spillet på stor bane. Herefter vil du blive placeret på det trin, som passer til dit
niveau, hvorfra du så kan arbejde videre med dit golfspil.

I Alm. Brand Leasing
elsker vi også golf
Vi kan desværre ikke hjælpe dig med et
nyt golfhandicap, men vi er altid klar til at
hjælpe dig med en ny bil.

Derfor har vi igen i år valgt at være
hovedsponsor i Hørsholm Golf.
Vi elsker også biler, og derfor tilbyder vi
leasing til både privat og erhverv samt
flex- split- og sæsonleasing.

Læs mere om alle vores leasingformer på
almbrand.dk/leasing eller ring på telefon
35 47 70 03

Vi tilbyder: Privatleasing, Flexleasing, Splitleasing, leasing af bilflåder til erhverv, firmabiler og Fleet Management.
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Træningsfaciliteter,
hvor du kan træne
og udvikle dit spil
og glæden ved golf
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Med vores mange års undervisningserfaring og en stor golf
teknisk viden kan vi sammen
udvikle alle dine kompetencer
– og dermed hjælpe til at løfte
dit niveau og sænke dit handicap. Golfundervisning tilbydes
både individuelt og i grupper
året rundt. Uanset niveau har
vi lektioner og kurser, der er
skræddersyet til dig.
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Vores mål er, at alle skal få mest mulig glæde ud af golfspillet. Vi underviser i golf
på alle niveauer. Ingen bliver nogensinde perfekt til golf – men vi kan hjælpe alle
med at forbedre deres spil og opnå større glæde ved golfsporten.

Vores træningsfaciliteter bakker din træning og spil op året
rundt. Vi har blandt andet:
• 3-hullers akademi
• 2 indspilsgreens
• Par 3-bane
• Overdækket driving
range med lys
• Putting green

GOLFFITNESS

RYGPROBLEMER

GOLF BODY TEST

SLIDGIGT I HOFTER/KNÆ

GOLF SKADESTUE

SPORTSSKADER
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Vi har også et
medlemskab til dig
I Hørsholm Golf byder vi alle velkommen. Målt på antallet af medlemmer er
golfklubben blandt de største i Danmark. I klubben ved vi, at golfspillere er
forskellige steder i livet og har forskellige ønsker til deres golfspil. Derfor
tilbyder vi en række fleksible medlemsformer, som er tilpasset alder, økonomi,
evner og tid til rådighed. Det betyder, at du afhængig af dit behov kan vælge
netop den medlemsform, der passer dig.

Hos Audi Hørsholm har vi fornøjelsen af at byde dig velkommen til
Nordsjællands flotteste bilhus.
Audi Hørsholm
Kokkedal Industripark 6, 2980 Kokkedal, tlf. 7070 1025, www.hoersholm.audi.dk
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Bliv en del af
fællesskabet
Uanset, om du er ny i klubben eller gammel
i gårde, er der altid gode muligheder for at
møde andre, der deler din passion for golf
til de mange aktiviteter og events i klubben.
Er du nyt medlem, kan en klubturnering
eller deltagelse i ‘Klubber-i-klubben’ være
et godt sted at møde andre golfspillere og
skabe nye golfrelationer.

Hørsholm Golfs tilbud om Golf4Friends har været helt fantastisk for mine venner og jeg. Min bror
og jeg startede som nye golfspillere med GolfPas i Hørsholm, og muligheden for at kunne blive
fuldtidsmedlem uden indskud gjorde, at man ”turde” satse på sporten. At vi får medlemskabet til
sådan en fin pris har også betydet, at vi ret let har kunnet overbevise vores venner om at melde sig ind med
Golf4Friends.
Det betyder, at vi nu er fem venner, der er meldt ind, og at der derfor altid er nogen, der har tid til en runde!
Vi havde forinden kigget på nærliggende klubber, men man finder ikke en anden klub med 27 huller
og så venligt et personale – og slet ikke til den pris, man får med Golf4Friends.
Kasper, 29 år, Golf4Friends-medlem

BANG & OLUFSEN MULTIROOM

S E R FA N TA S T I S K U D
LY D E R E N D N U B E D R E
TV og højttalere designet til at spille perfekt sammen.
Med én højttaler har du trådløs,
med to eller flere har du multiroom.
Besøg os i Vedbæk og få den fulde Multiroom-oplevelse.
*BeoPlay M3
Kampagnepris

Vi tilbyder:
Rente- & gebyrfri
finansiering. ÅOP 0%

Start i dit eget hjem for bare 2.000 kr.*

BANG & OLUFSEN VEDBÆK
VEDBÆK STATIONSVEJ 17 · 2950 VEDBÆK
TLF. 45 89 11 24 www.beovedbaek.dk
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*BeoPlay M3
Kampagnepris

Vi er
specialister i
trådløst netværk.

Skab værdi for
din virksomhed
Partnerskaber
Har jeres virksomhed brug for synlighed eller kundepleje, så bliv en del af
Hørsholm Golfs partnernetværk. I Hørsholm Golf fokuserer vi på at udvikle gode
relationer til erhvervslivet, og til det har vi et bredt udbud af samarbejdsmuligheder og aktiviteter for virksomheder. Golfspillet indgår ofte som et naturligt omdrejningspunkt i de fleste partneraftaler, men det er også muligt at lave aftaler, der
udelukkende fokuserer på eksponering over for Hørsholm Golfs store kundebase.

”Jeg sætter stor pris på at være partner i Hørsholm Golf. Det giver gode
relationer – både personligt og professionelt – og mulighederne for at
deltage i erhvervsklubben og arrangementerne deri er en stor fordel.
Samtidig er det et kæmpe plus, at man kan træne året rundt. Det giver en helt
særlig ”klubånd” og gør, at man holder både golfspillet og relationerne ved lige.
Peter Skau-Andersen, advokat (H), partner,
Skau Reipurth & Partnere

SKAB NYE RELATIONER GENNEM

Hørsholm Golfs mange erhvervsaktiviteter
Med golf som omdrejningspunkt arrangeres der løbende aktiviteter, hvor det er muligt for jeres virksomhed
at skabe nye eller pleje eksisterende relationer.
Læs mere på vores hjemmeside

www.hoersholm-golf.dk under erhverv.

Business Center

For yderligere information, kontakt os på

tlf.: 45 76 51 50 / sc@hoersholm-golf.dk

Tlf. +45 2082 8120 · chp@sharp-bc.dk · www.sharp.dk
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Vi har for 11. år i træk afholdt vores årlige Company Day for
over 100 kunder og samarbejdspartnere, heraf de sidste tre år i
Hørsholm Golf. Som ansvarlig for vores Company Day har jeg
brug for ro i maven og for at vide, at alle aftaler bliver overholdt. Det gør
de hos Hørsholm Golf. De har styr på tingene, servicen er i top, intet er
overladt til tilfældighederne, og de holder, hvad de lover.
Heidi Hamann, HR- og kommunikationschef,
John Jensen VVS A/S

Company Days
En “Company Day” er i sin enkelhed et golfarrangement for
firmaer, deres kunder eller ansatte. Arrangementet kan være
lille (eks. 8 personer) eller stort (eks. 120 personer), og det kan
indeholde golfaktiviteter, mødeaktiviteter og sædvanligvis en
masse god mad og drikke.

Mødefaciliteter
Hørsholm Golf har gode
faciliteter til at afholde events,
møder og workshops mv.
Hold jeres næste møde i vores
hyggelige lokaler og grønne
omgivelser. Vi har plads til
grupper på op til 120 deltagere.

Fremtidens revisor

for små og mellemstore virksomheder

www.ecoteam.dk

København | Lyngby | Frederiksberg

Lokalt forankret revisionsvirksomhed i
Revisorhuset Birkerød
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Restaurant Lerbækgaard

ØJENLÆGERNE HENRIK BOM OLESEN OG
STEFAN KLAUBER TILBYDER:
• SCREENING FOR ØJENSYGDOMME UDEN VENTETID
• KOSMETISK ØJENLÅGSOPERATION
• OPERATION FOR GRÅ STÆR MED SPECIAL-LINSER
• RÅDGIVNING OM BRILLER OG KONTAKTLINSER
• FORUNDERSØGELSE TIL SYNSKIRURGI (LASER)
• SYNSPRØVE OG ØJENUNDERSØGELSE AF BØRN
• SECOND OPINION-VURDERING AF ØJENPROBLEMER

forklaring på dine øjenproblemer. Vi er specialister i laser- og
grå stær-kirurgi med mange års erfaring fra flere tusinde
operationer. Læs mere på www.privatklinikh.dk
Klinikken ligger overfor det tidl. Hørsholm Hospital, Usserød
Kongevej 93, 2970 Hørsholm. Der er bekvem parkering bag
bygningen og flere buslinjer til døren. Ingen overenskomst
med sygesikringen.

I den ny-etablerede Privatklinik Hørsholm kan du altid være
sikker på at få en tid indenfor 2 uger. Alle undersøgelser
udføres med state-of-the-art apparatur, og du får en grundig

RING NU OG BESTIL TID PÅ 31
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51 23 33 (DGL. 10 – 12)

Velkommen
i det grønne
På Restaurant Lerbækgaard kan du spise
en god frokost eller middag. Alle er velkomne
til at besøge restauranten, uanset om man er
golfspiller eller ej.
I restauranten lægges der vægt på at anvende lokale råvarer, og kokkene samler blandt
andet vilde urter og bær på golfbanen. Her
går gastronomi, lokale råvarer og kærlighed
til håndværket hånd i hånd.
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Rammerne er også ideelle til selskaber, forretningsmøder, Company Days, receptioner
og fester. Er du på farten, tilbyder vi naturligvis også mad ud af huset.
For yderligere information, kontakt os på
Tlf. 45 76 15 00. Mail: post@lerbaekgaard.dk

Rådgivning skræddersyet til vores klienters behov
Skau Reipurth & Partnere råder over et af landets
stærkeste hold inden for de erhvervsretlige specialer. Vi sætter en ære i at levere rådgivning med afsæt i vores kerneværdier: Faglighed, dedikation og
resultater.

Skau Reipurth & Partnere har betydelig erfaring med
rådgivning inden for:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Arbejds- og ansættelsesret
• Entrepriseret
• Erhvervsretlige forhold

Læs mere om os på
www.skaureipurth.com

Med en central beliggenhed på Amaliegade i København K tæller kontoret i dag ca. 60 personer, hvoraf
13 er partnere.

Skau Reipurth & Partnere

∙

Erhvervsstrafferet / virksomhedskriminalitet
Fast ejendom
Fonde
Immaterialret
Infrastruktur
Insolvens og rekonstruktion
IT-ret
Køb og salg af virksomheder
Persondataret
Rets- og voldgiftssager
Selskabsret
Udbudsret

Amaliegade 37
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∙

Peter Skau-Andersen
Advokat (H), partner
Medlem af Hørsholm Golf

1256 København K

Vi har en velassorteret proshop, hvor vi har et stort udvalg af kendte
mærker. Vi har noget for enhver smag, og vores tøj kan også bruges til de
fleste former for udendørs aktiviteter – bl.a. vores vind-, regn- og termotøj.
Vi er altid behjælpelige, hvis du har spørgsmål, og vi glæder os til at se dig
og byde dig indenfor i vores hyggelige shop.

Besøg shoppen, og bliv
klædt godt på til dit golfspil

Hos Tandlægerne Hvidtand vil du møde et engageret team,
som står klar til at tage imod dig. Vi kan klare store som små
problemstillinger. Klinikken består af 4 dygtige tandlæger med
lang erfaring, som kan varetage alle behandlinger. Klinikken
har desuden tilknyttet en meget kompetent specialtandlæge i
tand-, mund- og kæbekirurgi, Lene Helsted. Lene varetager de
avancerede kirurgiske opgaver inkl. indsættelse af implantater.
Vi er beliggende i Hvidovre Stationscenter på 2. sal lige ved
siden af Hvidovre Station, så det er let at komme til klinikken
både med bil og offentlige transportmidler. Der forefindes
elevator i centeret.
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Hvidovre Stationscenter
Laurits Olsensvej 201

2650 Hvidovre
Tlf. 3675 0777

Det er muligt at bestille tid online via vores
hjemmeside Hvidtand.dk

Club fitting
Er du på udkig efter et nyt golfsæt, der passer perfekt til dig, eller vil
du have forkortet/forlænget eller på anden måde tilpasset dit golfsæt
og svingteknik til lige netop dig, så kan vi hjælpe dig med en club
fitting i vores fittingcenter, som ligger lige ud til rangen.

FACE ANGLE

+0.2
deg

CLUB SPEED

SPIN RATE

8252

83.7

BALL SPEED

97.2

rpm

mph

mph

Skandinaviens største indendørs golfklub
Hos Simgolf kan du spille golf i al slags vejr – året rundt. Vi har ca. 50 baner i vores golfsimulatorer, og som VIP-medlem får du 40 % rabat, når du
lejer en bane. Vores hyggelige golfklub ligger godt placeret i København,
og vi har gode parkeringsforhold, så du nemt og bekvemt kan komme
forbi til et spil golf, lige når du har lyst. Vi har ugentlige turneringer og
ideelle forhold til din træning.
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Man kan kun booke
telefonisk.
Så ring på 38 34 19 25
Se mere på:
www.simgolf.dk

FSC® labels - Brug af FSC labels på tryksager
FSC® labels - Use of the FSC labels on products
17 mm

Minimumsafstanden til andet grafik skal
mindst være højden af selve
FSC-bogstaverne i logo’et.
Minimum distance to other graphics
must be at least the height of the
FSC initials in the logo.

Full størrelse

12 mm

DK FSC®
Full Mix Papir

Mini størrelse

11 mm

8 mm

UK FSC®

Mini Mix Papir

Mini Mix Paper

Full Mix Paper

Hørsholm Golf · Grønnegade 1 · 2970 Hørsholm
Tlf.: 45 76 51 50 · Mail: post@hoersholm-golf.dk · www.hoersholm-golf.dk
Mini-labels må KUN anvendes når:

Mini-labels should ONLY be
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Placering af logo på tryksagen /
Placing the logo on products:

