
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En smuk og udfordrende 
golfbane tilsat et meget 
aktivt klubliv med tilbud 

til alle aldersgrupper. 

 

Top Nordic 
inkl. gratis 
greenfee 

på en række 
nordiske 

 baner 
 

 

Vi glæder os til at byde dig velkommen som nyt medlem 
af Kokkedal Golfklub, hvor det sociale liv er berømt, og 
banen samt alle øvrige faciliteter er under fortsat 
udvikling. 
 
Hvis du vælger et medlemskab i Kokkedal, har du truffet et 
godt valg, og vi er klar til at hjælpe dig godt i gang, uanset 
om du er nybegynder eller en rutineret spiller.  
 
Som nybegynder sørger vi for din ”golfuddannelse”, og du 
får støtte og hjælp til det hele. Du skal bare slå slagene 
selv… 
 
Er du rutineret og bliver tilbudt medlemskab fra 2022, er du 
klar til at spille så snart banen er åben. Bemærk at vi har 
venteliste i øjeblikket. 
 
Indskud med kontantrabat eller i afdrag: 
Vi tilbyder enten kontantrabat på dit indskud eller en 
fordelagtig afdragsordning over 6 år! 
 
Valuta for hver en krone… 
Spørg bare vores medlemmer eller de tusindvis af gæster, 
der har spillet hos os i 2021. Banen er under konstant 
udvikling og er en udfordring for alle uanset niveau. 
 
Klublivet trives i bedste velgående, og der er en herlig 
stemning hver eneste dag. Som medlem får du spændende 
tilbud om turneringer, fester og andre aktiviteter, der giver 
ekstra værdi til dit medlemskab. Du får også særlige 
medlemstilbud på bl.a. gratis greenfee, rabatordninger, 
rejser og fitness. 
 
Vi glæder os til at byde dig velkommen… 

Golf & Grill & Fredagsbar 

Fællesmiddag Kokkedal Ugen 



Medlemskaber 2022 (priser er godkendt på klubbens generalforsamlingen)  

 Puslinge 
6-8 år 

Junior 
8-18 år 

Ungsenior 
19-29 år 

Senior 
+ 30 år 

Senior Flex 
+ 30 år 

Senior 70  
u/indskud 

Årskontingent Kr. 2.150 Kr. 2.800 Fra Kr. 4.100 
til Kr. 6.750 Kr. 8.800 Kr. 7.625 Kr. 9.700 

Indskud fra 30 år 
(afdrag over 6 år) Fra 30 år Fra 30 år Fra 30 år Kr. 12.500 

(afdrages) 
Kr. 12.500 
(afdrages)  

Fuldt medlemskab 
(alle rettigheder)  Inkl. Inkl. Inkl.  Inkl. 

Flexmedlemskab 
(færre rettigheder) Inkl.    Inkl.  

Adgang til 18 hullers 
banen alle dage  Inkl. Inkl. Inkl.  Inkl. 

Adgang til 18 hullers 
banen hverdage  Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. 

Adgang til Par 3 
banen alle dage Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. 

Gratis rangebolde 
og adgang til alle 
træningsområder 

Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. 

Top Nordic Golf: 
60 gratis greenfee  Inkl. Inkl. Inkl.  Inkl. 

Rabataftaler med 
samarbejdspartnere Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. 

 

 

 

 

• Indskud kan afdrages over 6 år fra det fyldte 30 år.  Betales indskuddet 
straks ved indmeldelse gives 20% rabat.  

• Long distance medlemskab: Kontakt medlemsservice på 4576 9959 

• Senior uden indskud: Kontakt medlemsservice på 4576 9959 

• Top Nordic Golf: Der arbejdes med yderligere klubber i aftalen. 
Hold løbende øje med vores website. Med forbehold for ændringer! 

• Intro-Flex: 5 runder golf og adgang til frie træningsbolde og 
træningsfaciliteter. Kontakt medlemsservice på 4576 9959 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi Kokkedal Allé 9 

2970 Hørsholm 

4576 9959 

kg@kokkedalgolf.dk 

www.kokkedalgolf.dk 

 

 

Unikke fordele som medlem i Kokkedal 

 
• 60 gratis greenfee i 15 fantastiske golfklubber i Norge, Sverige, Finland, Estland og Danmark 

• Reduceret greenfee  i 8 venskabsklubber 

• Rabat på golfrejser/ophold, fitness, trailerudlejning m.m. 

• - og vi arbejder på flere medlemsfordele hele tiden! 
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