
GREENFEEGÄSTER

I Halsted Kloster  Golfklubb är greenfeegäster 

mycket välkomna, och vi gör allt för att våra gä-

ster ska få en bra upplevelse och snart komma 

tillbaka. Det är inte långa väntetider på banan. 

Vi uppmanar dock alla att säkra sig en starttid 

efter eget önskemål via golfbox.dk.  Vi har en 

rad fina erbjudanden med rabattmöjligheter till 

privata grupper och klubbar i klubben från an-

dra golfklubbar. Kontakta sekretariatet för ett 

bra erbjudande på telefon +45 5493 9363.  Vi 

kan också kontaktas via e-post på 

info@halstedklostergolfklub.dk

I närområdet finns ett brett utbud av bra mat- 

och övernattningsställen med golfvistelse till 

attraktiva priser.  Det finns länk till dessa på 

www.halstedklostergolfklub.dk

Maribovej 252 • 4900 Nakskov
+45 5493 9363

För mer information, se:
www.halstedklostergolfklub.dk

Golfklubb på historisk mark
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GOLFKLUBB PÅ 
HISTORISK MARK
Golfbanan anlades 1995 i ett naturskönt områ-
de som tillhör Halsted Kloster, och nästan varje 
steg man tar sker på historisk mark. Många 
fynd från stenåldern och bronsåldern 
avslöjar att området har varit bebott 
sedan istiden formade landska-
pet. I dag är golfbanan anlagd 
dels på gammal havsbot-
ten, dels på den gamla kupe-
rade kustlinjen.

Välkommen till Halsted Kloster 
Golfklubb med fina erbjudanden 
för medlemmar och gäster:

Klubben erbjuder dessutom följande:

6-håls Pay & Play par 3-bana: 

Det är lätt att hitta oss, oavsett 
om du kommer från öst eller 
väst:

Vi är belägna 7 km öster om Nakskov och 20 km vä-
ster om motorvägsavfart 48 vid Maribo på adressen 
Maribovej 252 i byn Halsted med de karakteristi-
ska gamla, gula husen.  Klubbhuset är öppet från 
soluppgång till solnedgång under säsongen. Vi har 
tidsbokning via golfbox, och du kan även vända dig 
till klubbens sekretariat på telefon +45 54 93 93 63. 
Klubbens sekretariat och shop har öppet måndag 
till fredag i begränsad tidsperiod.
Under säsongen är det ofta öppet längre, samt på 
många weekender. Vi ser fram emotatt betjäna 
både gäster och klubbmedlemmar.

Medlemsskap:
Halsted Kloster Golfklubb kan vi erbjuda våra med-
lemmar ett bra klubbliv. Det finns möjlighet att utö-
ka medlemsskapet till klubbar i klubben, varav kan 
nämnas Seniorklubben, Damklubben, Herrklubben 
samt Junioravdelningen. Alla har spel på fasta veck-
odagar och spelar olika matcher såväl på klubbens 
bana som utflykter till andra golfbanor under säson-
gen. Utöver detta har Halsted Kloster Golfklubb en 
rad vänskapsklubbar som erbjuder greenfee till ned-
satta priser.  För nybörjare kan vi erbjuda ett särskilt 
provmedlemsskap som omfattar de element som 
krävs för att uppnå ett fullvärdigt medlemsskap i 
Halsted Kloster Golfklubb och Dansk Golf Union. 

Golf är för alla åldersgrupper, och material om 
medlemsskap samt provmedlemsskap kan rek-
viveras i sekretariatet. Se ytterligare information om 
medlemsskap etc. på www.halstedklostergolfklub.dk

18 -håls bana med vita, gula och röda tees
9-håls putting green
driving range med 24 utslagsplatser
träningsbunker med green
2 övertäckta utslagsplatser

träningsprogram för individuella och grupper
en vacker gammel jägmästarbostad som inretts 
till klubbhus med sekretariat, shop, kök, samlings-
lokaler, omklädnings- och badfaciliteter

 möjlighet till attraktivt medlemsskap av par 3-bana 
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