
Vi har følgende priser: 

1. Standardpriser, som betales ved køb af greenfee i reception eller ved selvbetjeningsautomat. Prisliste 

findes ved at klikke her 

2. Webpriser, som er de priser, der fremgår af hver start tid på bookingsiderne for greenfeegæster. 

Webpriserne varierer efter dag og tidspunkt. Prisen, der er vist på start tiden, er prisen pr. spiller på den 

pågældende start tid.  

Webpriserne er som hovedregel lavere end standardpriserne, og kan opnås ved at betale for starttiden ved 

afslutningen af bookingen. Den rabatterede internetpris refunderes ikke. Betales der ikke ved afslutningen 

af bookingen, betales standardpris enten i receptionen eller ved selvbetjeningsautomat før spil på banen 

Betaling: 

Ved køb af starttid (betaling af greenfee) til webpris betales ved afslutningen af bookingen med Dankort 

eller kreditkort.  

Vælges betaling på dagen, og dermed betaling af standardpris, kan der i receptionen betales med Dankort, 

kreditkort eller kontant, og ved selvbetjeningsautomat, kan der betales med Dankort og kreditkort. 

Rabatter, tilbud, medlemmers gæster og DGU/NGU/PGA kort: 

Særlige rabataftaler (venskabsklubber, LoyalTee Club mv.) samt greenfeetilbud (2 for1 m.v.) giver kun rabat 

på standardpriser og ikke på webpriser. Vælg betaling på dagen. 

Gæster med fritspilskort (DGU, NGU, PGA) bør vælge ”betaling ved ankomst”, og fremvise dokumentation 

og skrive sig i greenfeebog ved ankomsten. Ved udeblivelse vil der blive opkrævet betaling af standardpris. 

Udeblivelse: 

Ved udeblivelse fra start tider købt til webpris, refunderes betalingen ikke.  

Ved udeblivelse fra start tider, hvor der ikke sket betaling til webpris, men valgt betaling til standardpris vil 

der ske opkrævning af betaling for greenfee + betaling af opkrævningsgebyr på kr. 50,-. 

Vejr- og spilleforhold: 

Dårligt vejr medfører ikke ret til gratis flytning af start tid, refusion eller fritagelse for betaling.  

I tilfælde af tordenvejr, hvor spil af sikkerhedshensyn må afbrydes eller udsættes i mere end 2 timer, 

gælder følgende: 

Såfremt runden ikke er påbegyndt, eller der er spillet mindre end 2/3 af runden (= mindre end 6 huller på 9 

hullers greenfee og mindre end 12 huller på 18 hullers greenfee) kan der uden betaling fås en ny start tid 

en anden dag efter aftale med sekretariat eller reception. 

Såfremt banen pga. vejrforhold eller andre ekstraordinære omstændigheder må lukkes, refunderes 

betalinger fuldt ud.  

Hørsholm Golf ønsker dig en god runde. 


