
GREENFEE GÆSTER

I Halsted Kloster Golfklub er greenfee- 

gæster særdeles velkomne, og vi vil gøre alt for, 

at vore gæster får en god oplevelse og et på  

gensyn. Der er ikke lange ventetider på banen, 

dog opfordrer vi alle til at sikre sig starttid helt 

efter eget ønske via golfbox.dk.  Vi har en række  

gode tilbud med rabatmuligheder til private  

grupper og klubber i klubben fra andre golf- 

klubber. Kontakt sekretariatet for et godt tilbud  
på telefon +45 5493 9363.  

Vi kan også kontaktes via e-mail på 

info@halstedklostergolfklub.dk 

Der er i nærområdet en bred vifte af gode

spise- og overnatningssteder med golfophold 

til attraktive priser.  Der er link til disse på 

www.halstedklostergolfklub.dk

Maribovej 252 • 4900 Nakskov
+45 5493 9363

For mere information, se:
www.halstedklostergolfklub.dk

Golfklub på historisk grund
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GOLFKLUB PÅ 
HISTORISK GRUND
Golfbanen er anlagt i 1995 i et naturskønt område 
tilhørende Halsted Kloster, og næsten hvert skridt, 
man tager, sker på historisk grund. Talrige fund 
fra stenalder og bronzealder fortæller, 
at området har været beboet, siden 
istiden formede landskabet. I dag 
er golfbanen anlagt dels på 
gammel havbund, dels på 
den gamle kupe-
rede kystlinje.

Velkommen til Halsted Kloster 
Golfklub med gode tilbud til 
medlemmer og gæster:

Klubben tilbyder herudover:

6 hullers Pay & Play par 3 bane: 

Det er nemt at finde os, 
uanset om du kommer  
fra øst eller vest:

Vi er beliggende 7 km øst for Nakskov og 20 km vest 
for motorvejsafkørsel 48 ved Maribo på adressen 
Maribovej 252 i landsbyen Halsted med de karak-
teristiske gamle gule huse.  Klubhuset er åbent fra 
solopgang til solnedgang i sæsonen. Vi har tidsbes-
tilling via golfbox, ligesom henvendelse kan ske til 
klubbens sekretariat på tlf. +45 54 93 93 63. 
Klubbens sekretariat og shop har åbent mandag til 
fredag i begrænset tidsrum.
I sæsonen ofte åbent i længere tid, samt i mange 
weekender. Vi ser frem til at servicere både gæster 
og klubmedlemmer.

Medlemskab:
I Halsted Kloster Golfklub kan vi tilbyde vore 
medlemmer et godt klubliv. Der er mulighed for at 
udvide medlemskabet til klubber i klubben, hvoraf 
kan nævnes Seniorklubben, Dameklubben, 
Herreklubben samt Juniorafdelingen. Alle har spil 
på faste ugedage og afholder forskellige matcer 
såvel på klubbens bane som udflugter til andre  
golfbaner gennem sæsonen. Hertil kommer, at 
Halsted Kloster Golfklub har en række venskabs- 
klubber, som tilbyder greenfee til nedsatte priser.  Til 
begyndere kan vi tilbyde et særligt prøvemedlem-
skab, som omfatter de elementer, som kræves for at 
opnå et fuldgyldigt medlemskab af Halsted Kloster 
Golfklub og Dansk Golf Union. 

Golf er for alle aldersgrupper og materiale om 
medlemskab samt prøvemedlemskab kan 
rekvireres i sekretariatet. Se yderligere oplysninger 
om medlemskab m.v. på 
www.halstedklostergolfklub.dk

18 hullers bane med hvide, gule og røde teesteder
9 hullers putting green
driving range med 24 udslagssteder
øvebunker med green
2 overdækkede udslagssteder

træningsprogrammer for individuelle og grupper
en smuk gammel skovriderbolig indrettet til klub-
hus med sekretariat, shop, køkken, fælles- 
lokaler, omklædnings- og badefaciliteter

 mulighed for attraktivt medlemskab af par 3 bane 
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